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«Η ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ 19ο ΑΙΩΝΑ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ»
Η μελέτη της ιστορίας έχει δείξει ότι πίσω από κάθε πολιτικό
γεγονός υπάρχουν συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες που
οδήγησαν στην εκδήλωση του και η ελληνική επανάσταση δεν
αποτελεί εξαίρεση. Με αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικό να γίνει αναφορά στην οικονομία και την διοίκηση της Πελοποννήσου
στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ώστε να αναδειχθεί καλύτερα η διαμόρφωση της ελληνικής εμπορικής τάξης.
Το φεουδαρχικό σύστημα στην οθωμανική επικράτεια ακολουθούσε το γενικό κανόνα ότι όλη η γη ανήκει στο κράτος, δηλαδή
στον σουλτάνο που την παραχωρούσε στους υποτελείς τοπικούς
άρχοντες. Κατά τον 18ο αιώνα ο βαθμός εξάρτησης της καλλιεργούμενης γης από τον σουλτάνο παρουσίαζε διαβαθμίσεις και
υπήρχαν τρία είδη αγροτικής ιδιοκτησίας1:
α) «η δεκατιζόμενη γη» που δόθηκε σε μουσουλμάνους που
προέρχονταν βίαια κατακτημένες περιοχές,
β) η γη που υποβαλλόταν στον φόρο του χαρατσιού, δηλαδή
εκείνη που είχε αφεθεί στους κατοίκους των περιοχών, οι
οποίοι είχαν υποταγεί χωρίς αντίσταση. Οι ιδιοκτήτες αυτής
της γης κατέβαλλαν φόρο τακτικό και ανάλογα με την ποσότητα της παραγωγής, γ) η δημόσια γη που παραχωρούσε ο
σουλτάνος είτε ως τιμάριο είτε ως ζιαμέτι ή ως χάσι ανάλογα με το εισόδημα που απέφερε και αποτελούσε ανταπόδοση
στρατιωτικών υπηρεσιών. Οι σπάχηδες τιμαριούχοι μπορούσαν να μεταβιβάσουν με ειδικό τίτλο ιδιοκτησίας τμήματα του
τιμαρίου τους στους υπόδουλους και εισέπρατταν από αυτούς
φεουδαρχικές προσόδους. Η γη της Πελοποννήσου σε γενικές γραμμές ανήκε στην τελευταία κατηγορία, ειδικά μετά την
δεύτερη κατάκτηση της από τους Οθωμανούς, το 1715.
Ωστόσο, παρά την τυπική περιγραφή αυτής της φεουδαρχικής
αλυσίδας εμφανίζονται καινούργια οικονομικά δεδομένα που
θα ανοίξουν τον δρόμο για την διαμόρφωση καινούργιων κοινωνικών στρωμάτων στην περιοχή. Μάλιστα τα δεδομένα αυτά
συνδέονται άμεσα με την δεύτερη περίοδο της οθωμανικής
κατάκτησης της Πελοποννήσου. Μέχρι πρότεινως, η βενετική
επικυριαρχία (1685-1715) ανακόπτει την ανάπτυξη του ελληνικού εμπορίου, καθώς οι Βενετοί απαγόρευαν στους Έλληνες να
ασκούν εμπορικές δραστηριότητες και επέμβαιναν στον καθορισμό των καλλιεργειών2.
Όμως στις αρχές του 18ου αιώνα το εμπόριο της Βενετίας βρίσκεται σε παρακμή και κατ’επέκταση η οικονομική και στρατιωτική της ισχύη, γεγονός που θα την αναγκάσει να απεμπολήσει

την κτήση της Πελοποννήσου. Έτσι, μετά τη λήξη της βενετοκρατίας υπήρξε ένα «κενό» στις εμπορικές δραστηριότητες, καθώς
δεν υπήρχε κάποια άλλη δυτική δύναμη, η οποία να στοχεύει να
επιβληθεί στη Μεσόγειο είτε γιατί δεν ενδιαφερόταν, όπως στην
περίπτωση της Ισπανίας3 είτε γιατί δεν μπορούσε λόγω εμπορικής παρακμής, όπως στην περίπτωση της Γαλλίας. Αυτό είχε
ως αποτέλεσμα οι Έλληνες έμποροι να κατακτήσουν το μεγαλύτερο μέρος των θαλάσσιων μεταφορών στην Ανατολική Μεσόγειο, ανοίγοντας σπουδαία προοπτική για τις χριστιανικές ελίτ
του ελλαδικού χώρου. Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε
την περιοχής της βορειοανατολική Πελοποννήσου, όπου η υποχώρηση του γαλλικού εμπορίου συμπίπτει με την αύξηση της
αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής στην οποία πρωταγωνιστεί η οικογένεια Περούκα της οποίας τα μέλη είχαν το αξίωμα
του προεστού, εμπορευόμενα βούτυρο, τυρί, δέρμα, σιτάρι, αραποσίτι και μετάξι4. Ακόμα, τη περίοδο των ναπολεόντειων πολέμων( 1793-1815) οι προεστοί της Πελοποννήσου συσσώρευαν
κεφάλαια μέσω της πειρατείας και του λαθρεμπορίου5, ακόμα
και σε συνεργασία με τους αγιάννηδες (Τούρκοι μεγαλογαιοκτήμονες πλήρους ιδιοκτησίας). Τέλος, ιδιαίτερο ρόλο διαδραμάτισε
ο θεσμός των αυτόνομων καπετανιών στην περιοχή της Μάνης,
οι οποίες αν και ανταγωνίζονταν τους αντίστοιχους προεστούς,
έδωσαν τη βάση για ένα μελλοντικό στρατό με πολεμική πείρα.
Όσον αφορά τις εμπορικές δραστηριότητες, η Μάνη, αν και αποτελούσε το πιο άγονο μέρος της Πελοποννήσου, είχε αξιοσημείωτες εμπορικές συναλλαγές τόσο με την υπόλοιπη περιφέρεια
όσο και με το εξωτερικό, ειδικά στο προϊόν του λαδιού, σύμφωνα με τα γαλλικά υπομνήματα της εποχής6.
Τη περίοδο λοιπόν που η Φιλική Εταιρία φρόντιζε να συσπειρώσει δυνάμεις στον ελλαδικό χώρο, το Σύμφωνο των Κυτριών7 δεν ήταν παρά μια αναπόφευκτη αναγκαιότητα στην οποία
έπρεπε να προχωρήσει το τμήμα της εμπορικής ελίτ που είχε
διαμορφωθεί στην Πελοπόννησο μέσω των προεστών για να
σταματήσουν οι όποιες εσωτερικές διαμάχες υπήρχαν΄ σε μια
περιοχή που συνδύαζε οικονομική ανάπτυξη, συμπαγή ελληνόφωνο πληθυσμό και τις προϋποθέσεις για ετοιμοπόλεμο στρατό.

Ευθύμιος Μπουμπάρας,
ιστορικός με ειδίκευση στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία, υιός
του ανθυποσμηναγού ε.α. Παναγιώτη Μπουμπάρα

1. Κυρκίνη-Κοντούλα Αναστασία, Η οθωμανική διοίκηση στην Ελλάδα: η περίπτωση της Πελοποννήσου( 1715-1821), εκδόσεις Αρσενίδης, Αθήνα 1996,
σελ. 29-30
2. Σταύρου Γ. Καπετανάκη, Η Μάνη στη δεύτερη τουρκοκρατία(1715-1821), εκδόσεις: Αδούλωτη Μάνη, σελ. 54
3. Το ίδιο, σελ. 72
4. Όλγα Δ. Καραγεώργου, Διδιακτορική Διατριβή, Οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στην Β.Α Πελοπόννησο στην εικοσαετία 1800-1820
5. Halil Inalcik- Donald Quataert, Οικονομική και κοινωνική ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τόμος Β: 1600-1914, σελ.
6. Σταύρου Γ. Καπετανάκη, Η Μάνη στη δεύτερη τουρκοκρατία(1715-1821), εκδόσεις: Αδούλωτη Μάνη, σελ. 83
7. Σύμφωνο συμφιλίωσης ανάμεσα στις τοπικές οικογένειες των προεστών της Πελοποννήσου, υπεγράφη το 1819
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ΕΚΔΟΤΗΣ
Απτχος (Ι)ε.α. Σπυρίδων Καββούρης
Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Μέλη Συντακτικής Επιτροπής
Υπτχος (ΕΑ)ε.α. Παύλος Χρήστου
Σμχος (ΤΥΜ)ε.α. Πιέρρος Πλατάνας
Σμχος (ΥΥΟ)ε.α. Αθανάσιος Πάνος
E-mail: panosaunas@gmail.com
Σγός (ΥΔΚ)ε.α. Ηλίας Ντούβλης
E-mail: press@eaaa.gr
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Σμχος (ΥΥΟ)ε.α. Αθανάσιος Πάνος
( εσωτ.: 28 )
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ελένη Κακαβά
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Κώστας Κικίμης
ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ATHENS PRINT
Η ύλη του φύλλου αυτού, έκλεισε στις 26-10-21 και
παραδόθηκε στο ταχυδρομείο στις 1-11-21.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της “ΗτΑ” να
ενοχλούνται τα κατά τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ «Η.τ.Α.»
Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς δημοσίευση άρθρα σας στην «Ηχώ των Αιθέρων» να τηρούν
τη δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές και τις αξίες που υπηρετήσαμε. Τα κείμενα που
αποστέλλονται για δημοσίευση, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α. Να είναι δακτυλογραφημένα, σε ηλεκτρονική μορφή (τύπος αρχείου .docx). Χειρόγραφα
δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
β. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέροντα, σε ευπρεπή γλώσσα
και να μην υπερβαίνουν τις 1300 λέξεις, οι δε επικήδειοι τις 250 λέξεις.
γ. Να μην περιέχουν προσωπικές αιχμές εναντίον συναδέλφων, ύβρεις και συκοφαντίες και να
μην προκαλούν αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπονομεύουν την ενότητα των μελών.
δ. Να μη στρέφονται κατά των θεσμών και των εθνικών θέσεων και να μην έχουν κομματική
χροιά.
ε. Να μην περιέχουν προσωπικούς επαίνους για φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα ή δημόσιες
ευχαριστίες για παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι οποίες ενδεχομένως δρουν διαφημιστικά και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό.

στ. Να φέρουν το ονοματεπώνυμο, το βαθμό, την υπογραφή και τα τηλέφωνα του συντάκτη και
την ένδειξη «προς δημοσίευση».
Τα προς δημοσίευση άρθρα εξετάζονται από Συντακτική Επιτροπή, η οποία εισηγείται σχετικά
στον Πρόεδρο-εκδότη της εφημερίδας, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα της μη δημοσίευσης, σε
περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι συνεργασίας, θίγονται κλαδικά ή εθνικά συμφέροντα ή
προσβάλλεται φανερά η ευθυκρισία των συναδέλφων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τη δημοσίευση αποφασίζει το Δ.Σ..Τα δημοσιευμένα κείμενα απηχούν τις απόψεις του συντάκτη και όχι
κατ΄ ανάγκην του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α..
Η ΕΑΑΑ δεν οφείλει να ενημερώσει τους συναδέλφους για τη μη δημοσίευση των κειμένων
τους και ούτε να επιστρέφει τα κείμενα αυτά. Τα μη δημοσιευμένα κείμενα καταστρέφονται μετά
4μηνο.
Η Συντακτική Επιτροπή ΕΑΑΑ

Αποστολή των προς δημοσίευση άρθρων αποκλειστικά στο email: press@eaaa.gr
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

21α Τσιαβαλιάρια

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ
Στον πρώτο πεσόντα Έλληνα στρατιώτη κατά τον Ελληνο-ιταλικό πόλεμο το 1940.
Σε μία σεμνή τελετή, την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν τα «21α Τσιαβαλιάρια» που διοργάνωσε ο Δήμος Πύλης Τρικάλων, σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα Πιαλείας και τους τοπικούς συλλόγους, στο χώρο του Ανδριάντα του πρώτου πεσόντα Έλληνα
στρατιώτη από την Πιαλεία κατά τον Ελληνο-ιταλικό πόλεμο του 1940.
Την Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας εκπροσώπησε το μέλος και δημότης του Δήμου Πύλης, Αντισμήναρχος (Τ.Υ.Ε.) ε.α. Δημήτριος Ζιώγας ο οποίος κατέθεσε και δάφνινο στεφάνι.

Επετειακή Εκδήλωση για τα 200 χρόνια
από την Επανάσταση του 1821
Η Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε.) διοργάνωσε την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021, στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, επίσημη εκδήλωση στο πλαίσιο του εθνικού εορτασμού της Επετείου των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι: της ΑΕ της Προέδρου
της Δημοκρατίας, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος
και του Αρχηγού της Μείζονος Αντιπολίτευσης, εκπρόσωπος του κ.
Α/ΓΕΕΘΑ και του κ. Α/ΓΕΑ, εκπρόσωπος του Δημάρχου Αθηναίων,
πρώην Υπουργοί, εκπρόσωποι των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,
του Προέδρου του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, ο Διοικητής της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και ο Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Επίτιμοι Αρχηγοί, Πρόεδροι και εκπρόσωποι
Συνδέσμων, Συλλόγων και Ινστιτούτων, ο Γενικός Διευθυντής της
επιτροπής «Ελλάδα 2021», Ακόλουθοι Άμυνας φίλια προσκείμενων χωρών, ο Αντιπρόεδρος του Πατριωτικού Ομίλου Απογόνων
Αγωνιστών του 1821 και Ιστορικών Γενεών της Ελλάδος, εκπρόσωποι, σπουδάστριες και σπουδαστές Ανώτατων Στρατιωτικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και πλήθος κόσμου.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος της Α.ΑΚ.Ε., Αντιπτέραρχος
(Ι) εα Στυλιανός Αλεξόπουλος, ο οποίος κήρυξε και την έναρξη της
εκδήλωσης, ο εκπρόσωπος του Προέδρου του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, Ταξίαρχος (Δ) Κωνσταντίνος Μπίμπιζας - Πίνης, και ο
Αντιπρόεδρος του Πατριωτικού Ομίλου Απογόνων Αγωνιστών του
1821 και Ιστορικών Γενεών της Ελλάδος, πρώην Υπουργός, Ανδρέας Ζαΐμης, απόγονος του ομώνυμου αγωνιστή της επανάστασης
του 1821. Τιμητική πλακέτα στον πρώην Υπουργό κ. Ανδρέα Ζαΐμη
επέδωσε ο Πρόεδρος Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε.
Την εκδήλωση συντόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣ της
Α.ΑΚ.Ε., Αντιπτέραρχος (Ι) εα Θωμάς Χατζηαθανασίου, Επίτιμος Διοικητής ΔΑΕ, υποβοηθούμενος υπό του Ειδικού Γραμματέα του ΔΣ
της Α.ΑΚ.Ε., Αντιναυάρχου (Ι) ΛΣ Μιχαήλ Σαρλή, Επίτιμου Γενικού
Επιθεωρητή Λιμενικού Σώματος.
Κατά την Εκδήλωση έλαβαν χώρα κατά σειρά οι ακόλουθες επιμέρους θεματικές ενότητες :
α. Παρουσίαση του βιβλίου του Σμηνάρχου εα Ηλία Σβάρνα, Ποιητή, Έφορος ΔΣ Α.ΑΚ.Ε. «Άγνωστοι Αγωνιστές κατά τον Απελευθερωτικό Αγώνα της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821», έκδοση
της Α.ΑΚ.Ε., από τον Σμήναρχο (Μ) εα Αναστάσιο Μπασαρά, μέλους του ΔΣ της Α.ΑΚ.Ε.
	Σκέψεις για το βιβλίο του μοιράστηκε με το ακροατήριο ο συγγραφέας Ηλίας Σβάρνας, ενώ στη συνέχεια βραβεύτηκε από τον
Πρόεδρο για την εξαιρετική προσφορά του στην καταγραφή και
ανάδειξη των άγνωστων αγωνιστών του αγώνα για την ελευθερία του τόπου μας.

	Οι αναφορές και ο αγωνιστικός παλμός των όχι τόσο γνωστών,
αλλά εξαιρετικά σημαντικών, αγωνιστών και ηρώων μας, με
καταλυτική δράση για την έκβαση της επανάστασης, βγαλμένων
από τα σπλάχνα του έθνους μας και μεγαλωμένων με τις αρετές
και τις αξίες του γένους μας, φώτισαν βαθιά τις ρίζες που οδήγησαν και επέτυχαν μία από τις ενδοξότερες εθνικο-θρησκευτικές
επαναστάσεις στην ιστορία.
	Τιμητική πλακέτα στον κ. Ηλία Σβάρνα επέδωσε ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Α.ΑΚ.Ε.
β. Ομιλία με τίτλο «Η Συμμετοχή του Αεροπορικού Όπλου στους Παράγοντες Ισχύος των Ελληνικών ΕΔ, 1911-2021», με ομιλητή τον
Αντιπτέραρχο (Ι) εα Γρηγόριο Πρεζεράκο.
	Η ομιλία για την συμμετοχή του αεροπορικού όπλου στους παράγοντες ισχύος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (19112021) φώτισε τη διαχρονική και ένδοξη πορεία του αεροπορικού
όπλου, της Πολεμικής Αεροπορίας μας, στο διάβα της ελεύθερης
ιστορίας της νεότερης πατρίδας μας. Από τα σπάργανά του μέχρι
τη μετουσίωσή του σε ξεχωριστό Κλάδο των ΕΔ της χώρας μας,
την ανάπτυξη, τη δράση, την αγωνιστική συμμετοχή, τις διακρίσεις του αεροπορικού όπλου και εν κατακλείδι τη δημιουργία
της ισχυρής και φημισμένης σε παγκόσμιο επίπεδο Ελληνικής
Πολεμικής Αεροπορίας, που όλες οι αεροπορίες ανά τον κόσμο
επιζητούν την επαφή και τη συνεργασία μαζί της για αποκόμιση
γνώσεων και εμπειριών από την μαχητική ικανότητα των Ελλήνων αεροπόρων. Στοχεύοντας πάντα στο καλύτερο αύριο αυτής.
	Τιμητική πλακέτα στον κ. Γρηγόριο Πρεζεράκο επέδωσε ο εκπρόσωπος του Αρχηγού της Μείζονος Αντιπολίτευσης, Βουλευτής κ. Γεώργιος Τσίπρας.
γ. Αυτοπαρουσίαση του επετειακού γλυπτού με τίτλο «Υπερηχητικό
Άγονων Εδαφών», του Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητή κ. Χάρη Πρέσσα, αλλά
και παρουσίαση μουσικής σύνθεσης του καθηγητή, με τη συνδρομή του Κοσμήτορα του ΔΣ της Α.ΑΚ.Ε., πρώην Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Αναστάσιου Τενεκούδη, ενώ
το αναμνηστικό για τη συμμετοχή του καθηγητή στην εκδήλωση
παρέλαβε η Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
(Π.Δ.Α.), καθηγήτρια Κλειώ Σγουροπούλου.
	Μέσω του γλυπτού γίναμε μάρτυρες της ενσωμάτωσης και της
μεταλαμπάδευσης της αρχέγονης ενασχόλησης του λαού μας
στη νέα διάσταση που έφερε το αεροπορικό όπλο, που αποτελούσε πανάρχαιο πόθο και την πρώτη, έστω, μυθική υλοποίησή της στο εγχείρημα του Δαίδαλου και την πρώτη αεροπορική
απώλεια του Ικάρου, θέτοντας τις βάσεις στο παγκόσμιο κυνήγι
του ονείρου για την κατάκτηση της τρίτης διάστασης.
	Τιμητική πλακέτα προς τον κ. Χάρη Πρέσσα απένειμε ο πρώην

Υπουργός κ. Ευάγγελος Αποστολάκης, την οποία παρέλαβε η
Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγήτρια
κα Κλειώ Σγουροπούλου .
δ. Απονομή Βραβείων Πανελλήνιου Ποιητικού Διαγωνισμού, Αεροπορικού περιεχομένου με αφορμή τον εορτασμό της επετείου
των 200 ετών από την επανάσταση του 1821, με ανάγνωση του
πρακτικού της κριτικής επιτροπής από τον Πρόεδρό της, κ. Δημήτριο Τσουκνίδα, ενώ στο τέλος της υπόψη θεματικής ενότητας
ο πρωτεύσας στον διαγωνισμό, κ. Μιλτιάδης Ντόβας, ανέγνωσε
το ποίημα που του χάρισε την πρώτη θέση.
	Μέσω της απονομής των βραβείων μας άγγιξε ο οίστρος των
πρωτευσάντων στον πανελλήνιο ποιητικό διαγωνισμό, αεροπορικού περιεχομένου, με σκοπό να αναδειχθεί το νόημα της
Αεροπορικής Ιδέας και ο πόθος των Ελλήνων για την «πτήση»
προς την Ελευθερία και απολαύσαμε την ποιητική τους προσέγγιση αναφορικά με την λογοτεχνική διάσταση του αεροπορικού
όπλου …. Λίγα πράγματα επιδρούν στον άνθρωπο, όσο ο έντεχνος λόγος.
	Τιμητικό μετάλλιο στον κ. Μιλτιάδη Ντόβα (Α’ Βραβείο) επέδωσε
ο Πρόεδρος Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. και στον κ. Κωνσταντίνο Σαββόπουλο
(Β’ Βραβείο) και κ. Ιωάννη Καπετάνο (Γ’ Βραβείο), ο εκπρόσωπος του κ. Α/ΓΕΕΘΑ και κ. Α/ΓΕΑ, Υπτχος (Ι) κ. Αντώνιος Βασιλείου, Διοικητής Σχολής Ικάρων.
Την εκδήλωση επένδυσε οπτικοακουστικά συναφές επετειακό
video, δημιουργία του μέλους της Α.ΑΚ.Ε. κ. Σαράντου Σακελλάκου.
Η όλη εκδήλωση διεξήχθη σε εξαιρετικά συγκινησιακό κλίμα.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης παρατέθηκε δεξίωση, ενώ διατέθηκε το βιβλίο του Ηλία Σβάρνα στους παριστάμενους.
Ο Γενικός Γραμματεύς ΔΣ Α.ΑΚ.Ε.
Αντιπτέραρχος (Ι) εα Θωμάς Ν. Χατζηαθανασίου
Επίτιμος Διοικητής ΔΑΕ
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AΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΠΑΣΥΒΕΤΑ

Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου οι Έλληνες Αιγυπτιώτες
των Αθηνών τίμησαν τους 145 Έλληνες εξ Αιγύπτου
που έπεσαν στην διάρκεια του Β΄ΠΠ. Η τελετή αυτή, που
διοργανώνει κάθε χρόνο ο «Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών
Ελλήνων», έγινε στο μνημείο των πεσόντων της Πλατείας του Άστεως Αιγυπτιωτών στην Κηφισιά.
Κατά την τελετή, την οποία παρακολούθησε μεγάλος
αριθμός Ελλήνων εξ Αιγύπτου, μετά τον χαιρετισμό και
την ομιλία του Προέδρου ΔΣ/ΟΣΑΕ Υποναύαρχο ΠΝ εα
Μ. Μάστρακα, ακολούθησε προσκλητήριο νεκρών και
κατάθεση τριαντάφυλλων αντί στεφάνων.
Στην τελετή ήταν παρόντες εκπρόσωποι του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, της Βουλής των Ελλήνων, της
Πρεσβείας της Αιγύπτου, των Ενόπλων Δυνάμεων, του
Δήμου Κηφισιάς, των Ελληνικών Κοινοτήτων και σχολείων της Αιγύπτου, του Συνδέσμου Ιερολοχιτών-Ριμινιτών, του ΠΑΣΥΒΕΤΑ, και άλλοι.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η Πολεμική Αεροπορία οφείλει ευγνωμοσύνη για την αμέριστη συνδρομή που της
παρείχε στην διάρκεια του Β΄ΠΠ η Ελληνική παροικία
της Αιγύπτου. Ιδιαίτερα δε να μη λησμονούμε ότι στη διάρκεια του Β΄ΠΠ υπηρέτησαν στην τότε ΕΒΑ 1417 Αιγυπτιώτες από τους οποίους 22 σκοτώθηκαν πολεμώντας
στη Μέση Ανατολή.
Ως φόρο τιμής προς τους πεσόντες Αιγυπτιώτες Αεροπόρους παραθέτω την κατάσταση των ονομάτων τους.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΗΝΙΣΕΙΣ
Κυρίες και κύριοι σας υπενθυμίζουμε ότι:
1. Από 1/1/2019 το ποσό της σύνταξής μας αναπροσαρμόστηκε (επανυπολογίστηκε) βάσει του Ν.4387/2016 (Ν.
Κατρούγκαλου) λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική συντάξιμη
υπηρεσία μας και τις συνολικές συντάξιμες αποδοχές μας,
που αναφέρονται στις συνταξιοδοτικές μας πράξεις του Υ.Ο./
Γ.Λ.Κ. που ισχύουν, με αποτέλεσμα να προκύψει το ποσό της
προσωπικής διαφοράς, το οποίο ποσό είναι απόρροια της
διαφοράς του παλαιού ποσού σύνταξης προ φόρου και του
νέου ποσού σύνταξης προ φόρου.
Σε περίπτωση που το ποσό της παλαιάς σύνταξης προ
φόρου είναι μεγαλύτερο του νέου ποσού σύνταξης προ φόρου(δηλαδή η διαφορά είναι θετική) το επιπλέον ποσό καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά και συμψηφίζεται μέχρι
την εξάλειψη του με την εκάστοτε νέα αναπροσαρμογή των
νέων συντάξεων και σε περίπτωση που το ποσό της παλαιάς
σύνταξης προ φόρου είναι μικρότερο του νέου ποσού σύνταξης (δηλαδή η διαφορά είναι αρνητική) το ποσό της σύνταξης
προσαυξάνεται κατά το 1/5 σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών, αρχής γενομένης από το 2019. Έχει ήδη προσαυξηθεί κατά τα 3/5 της αρνητικής διαφοράς και από 1/1/2022
θα προσαυξηθεί κατά τα 4/5 αυτής.
Από 1\5\21 το παλαιό ποσό σύνταξης προ φόρου επαναπροσαρμόστηκε (επαναϋπολογίστηκε) λόγω της αύξησης
του μερίσματος και του ΕΚΟΕΜΑ, με αποτέλεσμα το παλαιό
ποσό σύνταξης προ φόρου να μειωθεί ανάλογα, καθόσον
αυξήθηκε το ποσό της μείωσης του Ν.4093\2012 και μειώθηκε ανάλογα και το ποσό της κράτησης υγειονομικής περίθαλψης. Κατόπιν των ανωτέρω από 1\5\21, το ποσό της προσωπικής διαφοράς ΜΕΙΩΘΗΚΕ ανάλογα, στη περίπτωση που
το νέο ποσό της παλαιάς σύνταξης προ φόρου εξακολουθεί
να είναι μεγαλύτερο του νέου ποσού σύνταξης προ φόρου
βάσει του Ν.4387\2016 (δηλαδή η διαφορά είναι θετική), και
σε περίπτωση που το νέο ποσό της παλαιάς σύνταξης προ
φόρου είναι μικρότερο από το νέο ποσό σύνταξης προ φόρου

(δηλαδή η διαφορά είναι αρνητική) το ποσό της συνολικής
προσωπικής διαφοράς αυξήθηκε ανάλογα.
Στις 28/9/21 βάσει του ν.4670/20 (ν. Βρούτση) καταβλήθηκαν αναδρομικά από 1/10/19 – 30/9/21. Σε όσους το ποσό της
παλαιάς σύνταξης προ φόρου είναι μικρότερο του νέου ποσού σύνταξης προ φόρου που προέκυψε (δηλαδή η διαφορά
είναι αρνητική) καταβλήθηκε το 1/5 της αρνητικής διαφοράς
από 1/10/19 – 31/12/20 και τα 2/5 αυτής από 1/1/21 – 30/9/21,
καθόσον τα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων προσαυξήθηκαν κατά έτος αναλόγως, σε όσους έχουν έτη ασφάλισης
από 30,01 – 40,00. Όμως σε όσους έχουν έτη ασφάλισης από
40,01 – 45,00 τα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ 1,50%, κατ’ έτος με αποτέλεσμα να ΑΔΙΚΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΦΟΡΑ όσοι παρέμειναν ε.ε. πέραν της 35ετιας ή είχαν λίγα
πτητικά εξάμηνα ή 18μηνα. ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ.
Στις 28/9/21 δεν έγινε η αναπροσαρμογή των συντάξεων,
βάση του ανωτέρου νόμου, αλλά στις 26/10/21 με την σύνταξη μηνός Νοεμβρίου 21, καταβάλλοντας τα 2/5 του ποσού
της αρνητικής διαφοράς και από 1/1/22 θα καταβληθούν τα
3/5 του ποσού.
Επίσης στις 28/9/21, δεν καταβλήθηκαν αναδρομικά σε
όσους το ποσό της παλαιάς σύνταξης προ φόρου εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερο του νέου ποσού σύνταξης προ
φόρου (δηλαδή η διαφορά είναι θετική) και ΜΕΙΩΘΗΚΕ ανάλογα το ποσό της συνολικής προσωπικής διαφοράς, μέχρι
να μηδενιστεί.
Συμπληρωματικά σας πληροφορούμε ότι παρά τις ενοχλήσεις μας και τηλεφωνικά δεν έχουν εκδοθεί ακόμη, άγνωστο
γιατί, από το e-ΕΦΚΑ τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα
πληρωμής συντάξεων Οκτωβρίου – Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2021 όπως επίσης και της καταβολής των αναδρομικών.
Ύστερ. Ευελπιστούμε ότι εντός Δεκεμβρίου θα μας επιστραφούν τα αχρεωστήτως παρακρατηθέντα ποσά από το μέρισμα,
της μείωσης του ν.4093/12, από 1/1/21που κατά πληροφορία
μας έχει συμπεριληφθεί σε σχέδιο νόμου στη βουλή.

Στον προϋπολογισμό του 2022 της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΚΑΕ 2639)
έχει εγκριθεί εγγραφή πίστωσης ποσού 74.400€,
το οποίο αφορά την ανάγκη χρηματοδότησης προμήθειας εξοπλισμού για το εργαστήριο επεμβατικής ακτινολογίας του 251 ΓΝΑ.
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Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών
Μισθοδοσίας 2022 Μερ/χων ΜΤΑ.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

5 Ιανουαρίου 2022

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

2 Φεβρουαρίου 2022

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

2 Μαρτίου 2022

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

4 Απριλίου 2022

ΜΑϊΟΣ 2022

4 Μαϊου 2022

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

2 Ιουνίου 2022

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

4 Ιουλίου 2022

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

2 Αυγούστου 2022

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

2 Σεπτεμβρίου 2022

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

4 Οκτωβρίου 2022

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

2 Νοεμβρίου 2022

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

2 Δεκεμβρίου 2022

Σμχος(Ο) Γεωργίου Ελευθέριος Γενικός Διευθυντής ΜΤΑ
Επγος(ΑΠΗ/Υ) Λεμπέση Στυλιανή
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AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

5

ΕΑΑΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΦΕ ΤΗΣ 22/11/2021

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΩΝ
ΕΚΛΟΓΩΝ Ε.Α.Α.Α. 2021
ΣΤΑΥΡΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ
1

Βορρόπουλος Γεώργιος

Απτχος (Μ) ε.α.

402

2

Δημητριάδης Παναγιώτης

Απτχος (Ι) ε.α.

745

3

Παπαδόπουλος Μιχαήλ

Απτχος (Ι) ε.α.

247

4

Σκαλτσάς Ηλίας

Απτχος (Ι) ε.α.

34

5

Τζαβέλλας Κωνσταντίνος

Απτχος (Ι) ε.α.

6

Χρήστου Παύλος

Υπτχος (ΕΑ) ε.α.

592
822

758

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
1

Βορρόπουλος Γεώργιος

Απτχος (Μ) ε.α.

2

Καραδήμας Γεώργιος

Απτχος (ΕΑ) ε.α.

3

Μπούφης Θεόδωρος

Υπτχος (ΕΑ) ε.α.

707

4

Σαραφίδης Νικόλαος

Υπτχος (Ι) ε.α.

205

881

ΜΕΛΗ
1

Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος

Σμχος (ΤΜΑ) ε.α.

235

2

Αμουτζόπουλος Ιωάννης

Σμχος (ΤΕΑ) ε.α.

89

3

Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος

Ασμχος (ΤΥΕ) ε.α.

4

Γεωργόπουλος Παναγιώτης

Ταξχος (Δ) ε.α.

297

5

Δαμάσκος Κωνσταντίνος

Σγος (ΤΕΑ) ε.α.

73

6

Ζάγκλας Χρήστος

Ασμχος (ΥΥΑ) ε.α.

229

7

Ζαχαράκης Ιωάννης

Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α.

8

Ιωακειμίδης Αλέξανδρος

Ταξχος (ΕΑ) ε.α.

9

Καρβουνιάρης Ευστάθιος

Σγος (ΤΤΗ) ε.α.

548

10

Κοντοβάς Δημήτριος

Σμχος (ΥΟΚ) ε.α.

1349

11

Κρανιάς Ιωάννης

Ασμχος (Ρ) ε.α.

716

12

Λιούτας Κωνσταντίνος

Σγος (ΤΕΑ) ε.α.

925

13

Μαμαλούκας Ευθύμιος

Σγος (ΤΕΑ) ε.α.

114

14

Μπαλώκας Παναγιώτης

Σγος (ΤΜΑ) ε.α.

50

15

Μπουμπάρας Ιωάννης-Ελευθέριος

Επγος (ΤΕΑ) ε.α.

258

16

Ντακόλιας Δημήτριος

Σμχος (ΤΜΑ) ε.α.

139

17

Πάνος Αθανάσιος

Σμχος (ΥΟΚ) ε.α.

18

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Σμχος (ΤΜΜ) ε.α.

166

19

Παπαδόπουλος Μιχαήλ

Απτχος (Ι) ε.α.

282

20

Πλατάνας Πιέρρος

Σμχος (ΤΜΑ) ε.α.

352

21

Ροζής Ευθύμιος

Απτχος (ΕΑ) ε.α.

193

22

Ρούσσος Γεώργιος

Ταξχος (Ο) ε.α.

110

23

Σαραφίδης Νικόλαος

Υπτχος (Ι) ε.α.

107

24

Σβάρνας Ηλίας

Σμχος (ΤΥΕ) ε.α.

25

Σοφιανός Κωνσταντίνος

Ταξχος (Μ) ε.α.

181

26

Τσιτσιμπίκος Σωτήριος

Ταξχος (ΕΠ) ε.α.

273

27

Φαλτάϊτς Δημήτριος

Σμχος (ΤΥΤ) ε.α.

462

552
81

617

735

589

ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΥΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΕ
Απτχος (Ι) ε.α. Θεόδωρος Σχορτσιανίτης

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΦΕ
Απτχος (Ι) ε.α. Ιωάννης Ανδριανόπουλος
Απτχος (Ι) ε.α. Λουκάς Ιωάννου
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Aρθρογραφια μελων

Η Πειθώ . . . που δεν πείθει!

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Α.

Τι άλλο θα μπορούσε να ήταν, πάρεξ θεά της ελληνικής μυθολογίας; Προσωποποιούσε την πολύπλευρη δύναμη του λόγου και το μεγαλείο της ρητορικής.
Στόχος της μοναδικός, η παρακίνηση. Η παρακίνηση
κάποιου τρίτου για αποδοχή του μηνύματος και περαιτέρω δράση.
Από τα “Μαθήματα Ρητορικής” του Νίτσε, συνάγεται ότι, ρητορεία είναι η ικανότητα να διεγείρομε
σε άλλους την άποψή μας περί ενός ζητήματος, να
εξάψομε μέσα τους το συναίσθημά μας και να τους
κάνομε να μας προσέξουν και, γιατί όχι, να μας συμπαθήσουν. Βέβαια, ο Γκαίτε μας τρομάζει όταν παρατηρεί, ότι στις τραγωδίες του Σοφοκλή εμφανίζονται οι καλλίτεροι ρήτορες διότι, όταν όλοι τους θα
έχουν ολοκληρώσει το λόγο τους, σου δημιουργείται
η εντύπωση πως η υπόθεσή τους, η θέση τους, η άποψή τους είναι η πιο σωστή και η πιο δίκαιη.
Όμως, αυτή η παρακίνηση, για αποδοχή και δράση,
προσκρούει σε ουκ ολίγες θεωρίες “προσδοκιών”
του ατόμου για ένα δεδομένο αποτέλεσμα, αλλά και
την ελκυστικότητά του. Και εδώ, είναι ατελείωτοι
οι κρίκοι της αλυσίδας που οδηγούν στα μύχια της
ψυχής μας για να βρούμε γιατί κάποιο αποτέλεσμα
είναι ή δεν είναι δεδομένο, είναι ή δεν είναι ελκυστικό, για τον καθένα μας. Γι’ αυτό, ο Αριστοτέλης
διατείνεται πως, η ρητορική τέχνη ως σύστημα έχει
να κάνει με τους τρόπους δημιουργίας πειθούς, ένα
είδος απόδειξης, γιατί τότε κυρίως πειθόμαστε, όταν
θεωρήσομε ότι κάτι τι έχει αποδειχθεί, ότι η ρητορική
απόδειξη είναι το ενθύμημα το οποίο είναι το κυριότερο μέσο δημιουργίας πειθούς, είναι ένα είδος συλλογισμού, και γίνεται φανερό ότι εκείνος που είναι
σε θέση να ξέρει από τι υλικό ξεκινώντας και ποια
πορεία ακολουθώντας διαμορφώνεται ένας συλλογισμός, αυτός μπορεί να διακρίνει το αληθινό από το
αληθοφανές, αν και οι άνθρωποι είναι από τη φύση
τους προικισμένοι να συλλαμβάνουν την αλήθεια . . .
Καμία διάθεση, ίσως και δυνατότητα, από πλευράς
μας, να εξαντλήσομε και να ερμηνεύσομε τις προϋποθέσεις που θέτει ο Αριστοτέλης για να φθάσομε
στην πειθώ. Αλλά, στην κωμωδία “Πλούτος” του
Αριστοφάνη, ένας πατέρας, τίμιος αλλά καταχρεωμένος αγρότης, πηγαίνει στους Δελφούς να ρωτήσει
τι ακριβώς πρέπει να κάνει ώστε ο γιος του να έχει
καλύτερη από αυτόν τύχη. Παίρνει την απάντηση να
ακολουθήσει τον πρώτο άνθρωπο που θα συναντήσει
βγαίνοντας από τον ναό. Αλλά αυτός είναι κουρελής
και τυφλός. Αργότερα θα μάθει πως είναι ο ίδιος ο
θεός Πλούτος, που μοιράζει τα πλούτη χωρίς να βλέπει που και σε ποιον τα δίνει. Αμέσως τον πηγαίνει
στον Ασκληπιό και τον γιατρεύει. Όταν όμως μαθεύτηκε ότι έχει στο σπίτι του τον θεό Πλούτο, αρχίζουν
να προσέρχονται διάφοροι πονηροί και καιροσκόποι
για να ζητήσουν από τον Πλούτο, που τώρα πλέον

Τον Αύγουστο του 1981 πήρα μετάθεση στην 359 ΜΑΕΔΥ
που τότε ήταν Μοίρα που ανήκε στην Σχολή Ικάρων.
Αντικείμενο της Μοίρας ήταν η έρευνα – διάσωση και
μεταφορά ασθενών, από όλα τα μήκη και πλάτη της πατρίδας μας, καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου με τα Ελικόπτερα (Ε/Π) ΑΒ – 205, αλλά και οι ψεκασμοί κατά τους
θερινούς κυρίως μήνες, με τα Αεροσκάφη (Αφη) G – 164
GRUMMAN και τα E/Π G – 5 & G – 5/3B2.
Τα Ε/Π ΑΒ – 205 είναι μονοκινητήρια, αλλά είναι τα πλέον
αξιόπιστα Ε/Π που έχουν πετάξει ποτέ, στους αιθέρες και
έχουν χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως σε διάφορες αποστολές, ακόμη και σε πολεμικές επιχειρήσεις όπως επί
παραδείγματι, από τους Αμερικάνους στο Βιετνάμ.
Από την Π.Α. χρησιμοποιούντο σε έρευνα – διάσωση στο
Αιγαίο, Ιόνιο και Κρητικό Πέλαγος κάτω από ιδιαίτερα
αντίξοες συνθήκες ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες που
πολλές φορές η ταχύτητα του ανέμου άγγιζε τα οκτώ (8) ή
και εννέα (9) Μποφόρ «που σημαίνει» ότι είναι μια κατηγορία πριν τον Τυφώνα.
Σε τρείς μήνες περίπου, από την τοποθέτησή μου στην
Μοίρα πληροφορήθηκα για μία από τις πλέον επικίνδυνη
αποστολή που είχε επιτευχθεί κατά το παρελθόν δηλαδή το
1976 και την αναφέρω επειδή το πλήρωμα αποτελείτο
από γνωστούς, πολύ αξιόλογους, αλλά και αγαπητούς
συναδέλφους και φίλους, με τους οποίους διατηρώ φιλική σχέση ακόμη και σήμερα που τελώ εν αποστρατεία,
εκτός βέβαια του Αθανασίου Γεωργούδη που δεν είναι
πια μαζί μας. όπως
Το υπόψη πλήρωμα Ε/Π, είναι το παρακάτω :
α. Κυβερνήτης ο Επ/γός Ορέστης Κρητσοτάκης. Είχα την
τιμή να συνυπηρετήσω μαζί του, αλλά και να υπηρετήσω υπό τις διαταγές του όταν τον είχα Διοικητή στην 359
ΜΑΕΔΥ.
β. Συγκυβερνήτης ο Υπ/γός Αθανάσιος Γεωργούδης. Με
τον οποίο, Εκπαιδευτήκαμε στην USA στα Α – 7Η και
συνυπηρετήσαμε στην 115 και 110Π.Μ.
γ. Μηχανοσώστης ο Ανθ/στης Αθανάσιος Κωνσταντής. Ο
οποίος ήταν και είναι, εξαίρετος συνάδελφος και καλός
φίλος.
Σημείωση :
Μέχρις ότου η Π.Α. παρέλαβε τα Ε/Π SUPER – POYMA για
χρήση όπως τα ΑΒ – 205, ο ιπτάμενος μηχανικός του Ε/Π
χρησιμοποιείτο και για διασώστης, για αυτό και ονομαζόταν «Μηχανοσώστης»
Στις επτά (7) Δεκεμβρίου του έτους 1976 και ενώ ήταν
υπηρεσία Α/Ν στην 115Π.Μ., εδόθη αποστολή στο υπόψη
πλήρωμα να κάνει διάσωση εννέα ναυτικών από το «Μότορσιπ ΠΕΤΑΛΟΝ».
Αψηφώντας την μεγάλη επικινδυνότητα του καιρού, διακινδυνεύοντας ακόμα και την ζωής τους, λόγο υπερβάλλοντος ζήλου, απογειώθηκαν για να εκτελέσουν την αποστολή
που τους ανατέθηκε η οποία όπως φαίνεται παρακάτω αν
και ήταν άκρως επικίνδυνη, είχε όμως αίσιο τέλος :
α. Ο άνεμος ήταν οριακά στο μέγιστο προβλεπόμενο για
το Ε/Π ΑΒ – 205 (25 μίλια ριπαίος).
β. Επειδή το Μότορσιπ ήταν σχετικά μικρό οι χειρισμοί
μετεώρισης και ανάσυρσης (hoist) των ναυαγών έπρεπε να είναι ακριβείς. Διότι όταν ανασυρόταν ο ναυαγός
ήταν σαν εκκρεμές και όπως ταλαντευόταν, κινδύνευε
να κτυπήσει στα κατάρτια και να τραυματιστεί σοβαρά.
γ. Έγιναν δυο δρομολόγια. Με το πρώτο δρομολόγιο
ανασύρανε πέντε (5) ναυτικούς και στο δεύτερο πριν
ανέβει ο τέταρτος που ήταν ο καπετάνιος είχε δέσει τις
εννέα βαλίτσες των ναυτικών με ένα σχοινί τις οποίες
ανεβάσανε, πριν τον καπετάνιο.
δ. Σημείωση :
Το Μότορσιπ είχε φορτώσει μεταλλικούς σωλήνες οποίοι
με την θαλασσοταραχή είχαν μετακινηθεί προς την πρύμη με αποτέλεσμα το Μότορσιπ να κινείται με την πλώρη
υψωμένη σε γωνία 45 μηρών περίπου οπότε όλοι οι ναυτικοί ήταν συγκεντρωμένοι στην πλώρη.
Η ανωτέρω αποστολή συγκίνησε το πανελλήνιο, και ο «Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ» συγκινημένος και αυτός από την ηρωϊκή αυτή
πράξη, απέστειλε στο Αρχηγείο της Π.Α. με κοινοποίηση
στο πλήρωμα του Ε/Π, συγχαρητήρια επιστολή.

βλέπει, να τους δώσει από τα καλά του και από τα
πλούτη του. Η μόνη που αντιστέκεται και επιτίθεται σε
τούτη τη νέα τάση του κόσμου είναι η Πενία, η οποία
λέει πως μόνο με αυτήν ο κόσμος προοδεύει. Μόνο
μαζί της μπορεί να υπάρχει η ελπίδα και η προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον. Η φτώχια αναγκάζει
τους ανθρώπους να δουλεύουν και να προκόβουν.
Δικό μου δώρο, λέει, είναι η φρόνηση και η σεμνότητα που χαρίζω, όχι η ξετσιπωσιά και η παραλυσία,
όπως κάνει ο Πλούτος. Τελικά ο Χρεμύλος, το όνομα
του πατέρα, θα διώξει την Πενία κακείν κακώς, είναι
και μια κακάσχημη γριά, λέγοντάς της,
“Ου γαρ πείσεις ουδ’ δ’ ην πείσεις” (ου με πείσεις
καν με πείσεις).
Γιατί τελικά ο (κάθε) Χρεμύλος δεν πείθεται; Είναι
φτωχή η παρακίνηση; Είναι χαλαρή η προσδοκία; Είναι το ενθύμημα δυσανάγνωστο; Προφανώς, με την
(παρα)πληροφόρηση της εποχής μας, ασφαλής προσέγγιση του θέματος δεν υπάρχει.
Αλλά, θα διερωτηθούμε, η ιατρική Επιστήμη και το
Κράτος, για ένα θέμα πανδημίας με καταγεγραμμένες
τις τραγικές συνέπειες (και δεν ξέρομε ακόμα που θα
φθάσομε), πρέπει να μετατραπούν σε Αριστοτελικούς ρήτορες για να πείσουν τους πολίτες τι πρέπει
γίνει ώστε να θωρακιστούν οι κοινωνίες από τον
Covid -19;
Αφήνω κατά μέρος τον ξερόλα της διπλανής πόρτας, τους τσαρλατάνους, τους δικηγόρους με άποψη
επί παντός του επιστητού, τους “φευγάτους” σταυροφόρους και κάθε πικραμένο “δικαιωματιστή”, οi
οποίοi, λες και έφαγαν τα νιάτα τους στην έρευνα και
τα εργαστήρια και έχουν κατανοήσει τον τρόπο που .
. . “η πρωτεΐνη ακίδα του Covid -19 δεσμεύεται στην
επιφάνεια των ανθρωπίνων κυττάρων πάνω σε έναν
υποδοχέα γνωστό ως μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης και, άρα, διαφοροποιεί το ανθρώπινο
DNA . . . και άρα το εμβόλιο είναι σκεύασμα του σατανά”! Και οι αποδέκτες πολλοί!
Είχε άδικο η Jane Austen που την “Πειθώ”, την
μετέτρεψε σε εμπνευσμένο μυθιστόρημα ερωτικού
περιεχομένου;
Πάντως, οι τρεις εικονιζόμενοι της φωτογραφίας
αναντίρρητα και με λαχτάρα, φόρεσαν τις μάσκες που
τους παρείχε η Πολιτεία, εκεί, τότε, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, για την προστασία της ζωής τους
και το καλό όλων. Όπως η ανθρωπότητα, διαχρονικά
“φοράει” το εμβόλιο που η Επιστήμη της προσφέρει
ως θείο δώρο για την κάθε περίσταση.
Σήμερα, ποιά αόρατη “Πενία” προσπαθεί να επιβάλλει την άρνηση και πόσα τα θύματά της;
Καλό Σαββατοκύριακο!
27 Νοεμβρίου 2021.
Γρηγόριος Δημ. Νούσιας.

«Μια Επικίνδυνη Αποστολή»

Ανδρέας Ανδρικόπουλος
Σμήναρχος ε. α.
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“Θέλω τύχης σταλαγμόν ή φρενών πίθον”
Μένανδρος.

Η Γυναίκα
του Αεροπόρου!
Πολλά συμβαίνουν στη ζωή ανθρώπων που αγαπιούνται.
Και όλα μπορεί να είναι διαχειρίσιμα, εκτός και αν πρόκειται
για ανεπιθύμητο χωρισμό, όπου η σκέψη και μόνον ότι μπορεί να είναι οριστικός και αμετάκλητος οδηγεί σε απροσδιόριστους ψυχισμούς, με την ψυχολογία, την ψυχιατρική αλλά
και την κοινωνιολογία να καλούνται να καταθέσουν ασφαλή
διάγνωση. Τα συναισθηματικά βιώματα σε μια σχέση, κάποτε
μοιάζουν αξεπέραστα και διαρκούν εφ’ όρου ζωής, ακόμη
και εν απουσία του συντρόφου.
Έξι δεκαετίες αδιάλειπτου αγώνα και πιστής αφοσίωσης
χρειάστηκαν στη σύζυγο για να φθάσει στην αλήθεια. Να ξετυλίξει το κουβάρι της εξαφάνισης του συζύγου της. Και αυτό
που θα ανακάλυπτε δεν θα πρόσθετε κάτι ξεχωριστό στην
υπόστασή της, παρά μόνον υπερηφάνεια που βρέθηκε στο
πλευρό, έστω για μικρό χρονικό διάστημα, ενός αεροπόρου
μαχητικών αεροσκαφών. Αυτός, στην εκτέλεση του καθήκοντος για την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θα
έπεφτε ηρωικά στο πεδίο της μάχης. Εκείνη, με αξιοπρέπεια,
θα ανέμενε την επιστροφή του για όλη σχεδόν τη ζωή της.
Η Peggy δεν ήταν ένα συνηθισμένο κορίτσι της εποχής της.
Φιλόδοξη και αποφασιστική, χωρίς να επενδύει στην εξωτερική της εμφάνιση, στα δέκα οκτώ της ήταν η μόνη γυναίκα
μηχανικός σε αεροπορική βάση. Ο προϊστάμενός της είχε
εντυπωσιαστεί από τον χαρακτήρα της, τις ξεκάθαρες ιδέες,
και, κυρίως, ότι ο δυναμισμός που την διέκρινε τής επέτρεπε να κάνει καριέρα σε ανδροκρατούμενο περιβάλλον. Δεν
θα αργήσει ο ίδιος να την ενθαρρύνει να αλληλογραφήσει με
τον γιό του, Billie, που φοιτούσε στη Σχολή Αεροπορίας. Αλλά
η ίδια, πώς να γράψει στο γιό του προϊσταμένου της . . . και
η πρωτοβουλία αφέθηκε στον Ίκαρο, που είχε ενημερωθεί
σχετικά από τον πατέρα του.
Στην επόμενη ολιγοήμερη άδεια, ο εκπαιδευόμενος αεροπόρος θα εμφανιστεί στη γραμμή παραγωγής, στο υπόστεγο
όπου εργαζόταν η Peggy. Θα ανοίξει απότομα την πόρτα ενός
αεροσκάφους και θα αναφωνήσει, “Hello, Peggy”! Αυτό ήταν
όλο, θα διηγηθεί η ίδια. Τα αισθήματα σε κάθε επιστολή γίνονταν όλο και πιο φλογερά. Μια αληθινή, ιδανική, στοργική και
ρομαντική σχέση άρχισε να τους ταξιδεύει. Μια σχέση, που
και οι δύο ήσαν βέβαιοι ότι θα έσβηνε μόνον με την ανθρώπινη νομοτέλεια, και γρήγορα επισφραγίστηκε με τον γάμο
τους. Το ημερολόγιο έγραφε 22 του Σεπτέμβρη 1943, και το
μέλλον αόριστο. Τα οικονομικά τους, για βέρες και γαμήλια
δώρα, στερημένα, και η Peggy θα χαρίσει στον Billie, στον
αεροπόρο σύζυγο, το γυμνασιακό της δαχτυλίδι! Καμία σκέψη για οικογενειακό προγραμματισμό.
Η πτητική εκπαίδευση του Billie είχε ολοκληρωθεί, είχε
ονομαστεί Ανθυποσμηναγός, με τον όρκο “να φυλάττω πίστιν εις την πατρίδα . . .”, όπως και η Peggy, άλλωστε, και
να θυσιαστούν γι’ αυτήν αν χρειαστεί. Είχαν περάσει μόλις
έξι εβδομάδες ως νεόνυμφοι. Και το μήνυμα έφθασε. Λιτό,
χωρίς πολλά “επειδή και δια ταύτα”. Εθνική ανάγκη, ο Β’ΠΠ
βρισκόταν σε κρίσιμη καμπή και ο Billie έπρεπε να φύγει για
τα πολεμικά μέτωπα της Ευρώπης. Καμία σκέψη από πλευράς του για αθέτηση του όρκου του. Ούτε η Peggy ποτέ θα
τον ενεθάρρυνε να κάνει κάτι τέτοιο. Τα αισθήματα πατριωτισμούπερισσεύουν. Παραδέχτηκαν, βέβαια, ότι τώρα στο
ξεκίνημα της έγγαμης συμβίωσης η μοίρα θα μπορούσε να
είναι περισσότερο γενναιόδωρη. Καλή τύχη, η τελευταία
ευχή. Μια κοπέλα είκοσι περίπου ετών, έξι εβδομάδες παντρεμένη, αποχαιρετά το σύντροφο της ζωής της, χωρίς να
μπορεί να μαντέψει πότε και αν θα τον ξαναδεί. Άρχισε να ζει
με την προσμονή του πρώτου μηνύματος, ότι ο Billie έφθασε
στην Ευρώπη. Ήρθε με μεγάλη καθυστέρηση . . .
Ο Αϊζενχάουερ, ο αρχιστράτηγος των συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη, θα ορίσει την D-Day, την ημέρα της Απόβασης στη Νορμανδία. 6 Ιουνίου 1944. Η μεγαλύτερη στιγμή
του εξάχρονου πολέμου. Ημερομηνία σταθμός για την τύχη
της Ευρώπης. Η μάχη της Νορμανδίας κράτησε σαράντα τέσσερις ημέρες. Τελείωσε την ημέρα που οι Σύμμαχοι, με επικεφαλής τον ίδιο τον αρχιστράτηγο, πέρασαν τον Σηκουάνα

ποταμό. Χιλιάδες νέοι και από τις δύο πλευρές θυσιάστηκαν.
Και ο Billie . . . τι απέγινε, άραγε; Ναι, “θέλω τύχης σταλαγμόν
. . .” Πόλεμος! Χάος παντού. Χάος και στις επικοινωνίες. Ποιο
μήνυμα, αν ποτέ φθάσει στον παραλήπτη, λέει την αλήθεια,
και ποιο είναι προϊόν σύγχυσης ή, γιατί όχι, και φορέας σκοπιμοτήτων; Τι να σκέφτεται η Peggy μεσ’ τη σιωπή της, όταν
μάλιστα πληροφορείται ότι μαχητές από τα μέτωπα του εξωτερικού άρχισαν να ξαναγυρίζουν στην πατρίδα, πίσω στην
Αμερική; Και τα δάκρυα κάποτε στερεύουν . . .
Στα κατοπινά χρόνια, η ίδια η Peggy θα πει, ότι ένα τηλεγράφημα έλεγε, “missing, July 7th”. Αργότερα, άλλο έλεγε,
“missing in action, July 17th”. Άλλες δε πληροφορίες την
έκαναν να πιστεύει ότι ο Billie είχε επιστρέψει στην Αμερική.
Ίσως νοσηλευόταν σε νοσοκομείο, ίσως να είχε απωλέσει τη
μνήμη του, ίσως . . . Όμως, στα μέσα του 1945, θα συμβιβαστεί
με την ειμαρμένη και θα κλείσει το κεφάλαιο της προσμονής,
“my deep heart, never see you again”, θα ψελλίσει . . . και
πώς να μη δακρύσεις! Ήταν όμως αποφασισμένη να φθάσει
στην αλήθεια.
Οι παλαιότεροι, θυμόμαστε τις αναζητήσεις από ραδιοφώνου μέσω του Ερυθρού Σταυρού. Οι προσπάθειες εξαντλήθηκαν. Κανένα αποτέλεσμα. Καμία βοήθεια. Και η Peggy,
ως νεώτερη Πηνελόπη, που κανείς ποτέ δεν πήρε τη θέση
του αγαπημένου της, έθεσε στόχο ζωής να φθάσει εκεί που
ο αγαπημένος της, ο μαχητής των αιθέρων, εξαφανίστηκε.
Στα χρόνια που πέρασαν έγινε η επιτομή της αποφασιστικής
γυναίκας, με πολλές λευκές νύχτες και περισσότερες στιγμές
απόγνωσης και πόνου στο στήθος. Ενδόμυχα ακόμα τον περίμενε. Το θέμα πήρε πολιτικές διαστάσεις, πολλοί πολιτικοί
έκαναν προσωπικό αγώνα, κινητοποιήθηκε η Αμερικανική
Διοίκηση, τα αρχεία της οποίας δεν μπορούσαν να βοηθήσουν. Έγινε και τούτο το παράδοξο, μία άλλη γυναίκα, Γαλλίδα, είχε έρθει στη Αμερική και επί εξάμηνο έψαχνε στοιχεία
για κάποιον Billie D. Harris. Οποία ψυχική αναστάτωση, όταν
το πληροφορήθηκε η Peggy!
Μετά από δεκαετίες ατελέσφορης έρευνας, τα υπηρεσιακά
αρχεία άρχισαν να δίνουν κάποιες αντικειμενικές, ας πούμε,
πληροφορίες. Ο Ανθυποσμηναγός Billie D. Harris είχε μετατεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ως χειριστής στα μαχητικά
αεροσκάφη P–51, Mustag, για επιχειρήσεις βομβαρδισμού
Γερμανικών θέσεων στην κατεχόμενη Γαλλία, διασχίζοντας
κάθε φορά το English Channel. Πολλές οι τιμητικές διακρίσεις. Είχε συμπληρώσει επιτυχώς εκατό πολεμικές αποστολές και έτσι έπαιρνε σειρά να επιστρέψει στην πατρίδα του και
στη ζεστή αγκαλιά της Peggy, που τόσο νοσταλγούσε. Είμαστε
περίπου στα μέσα Ιουλίου του 1944.
Και ξανά η ρήση του Μενάνδρου, “θέλω τύχης σταλαγμόν
. . .”! Λίγο πριν επιβιβαστεί στο καράβι που θα τον μετέφερε
στην Αμερική, νέο μήνυμα θα τον γυρίσει πίσω στη μονάδα
του για να συμμετάσχει και σε άλλες αεροπορικές επιδρομές.
Οι απαιτήσεις του πολέμου απροσδιόριστες. Κατά μία άλλη
εκδοχή, δεν επιβιβάστηκε διότι το καράβι αυτό μετέφερε
κατ’ αποκλειστικότητα τραυματίες πολέμου. Ο Billie κάθεται
παράμερα και βλέπει το πλοίο να σαλπάρει. Το επόμενο θα
έφευγε μετά από αρκετές εβδομάδες. Ποιος θα μπορούσε να
αποκωδικοποιήσει τις μύχιες σκέψεις του!
Πετούσε πάνω από την πόλη Les Ventes, στη βόρεια
Γαλλία, όταν το αεροσκάφος του κτυπήθηκε από Γερμανικό
αντιαεροπορικό. Δύο επιλογές έχει ο αεροπόρος σε τέτοιες
περιπτώσεις. Να εγκαταλείψει το αεροσκάφος του με πολλές πιθανότητες να σώσει τη ζωή του ή να προσπαθήσει να
απομακρυνθεί για να μην υπάρξουν αθώα θύματα. Και χωρίς αυτό να συνιστά δίλλημα, σαν από ένστικτο, ο αεροπόρος
θα παλέψει να απομακρυνθεί από την κατοικημένη περιοχή,
αλλά δεν θα υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις για ασφαλή εγκατάλειψη, και η συντριβή του αναπόφευκτη. Ναι, το
Mustag προσέκρουσε σε παρακείμενη δασώδη περιοχή. Και
ο συνειρμός μάς παραπέμπει στην περίπτωση του δικού μας
αεροπόρου, Νικόλαου Παρούση, που το 1998 πετώντας με
Mirage 2000, κατόπιν μηχανικής βλάβης, επέλεξε να μείνει

μες το αεροπλάνο για να το κατευθύνει μακριά από κατοικημένη περιοχή, απόφαση που τον οδήγησε στο θάνατο, αλλά,
οπωσδήποτε, έσωσε άλλες ζωές. Και οι κάτοικοι της μικρής
Γαλλικής πόλης ήσαν ευγνώμονες στον ήρωα αεροπόρο. Του
είχαν παραχωρήσει μία θέση στο δικό τους κοιμητήριο και
τον τιμούσαν δεόντως σε ετήσια βάση. Αλλά ποια η εθνικότητά του; Αμερικανός, Καναδός, Άγγλος;
Στην πορεία των ερευνών, και μετά από δεκαετίες, ένας
επιζών αυτόπτης μάρτυς στο σημείο της συντριβής θα δώσει
κάποιες ασφαλείς πληροφορίες και το κουβάρι του μυστηρίου με την ταυτότητα του άτυχου αεροπόρου θα αρχίσει να
ξετυλίγεται. Έτσι, λοιπόν, η Peggy έμαθε, ότι Γάλλοι στρατιώτες έσπευσαν στο σημείο και προσπάθησαν να βγάλουν τον
αεροπόρο από τη θέση χειριστού αλλά ματαίωσαν την προσπάθεια όταν αντιλήφθηκαν Γερμανούς στρατιώτες να πλησιάζουν. Πρόφθασαν, πάντως, και είδαν στο μανίκι της φόρμας
το όνομά του, Billie D. Harris. Όταν ξαναγύρισαν διαπίστωσαν ότι οι Γερμανοί δεν τον είχαν μετακινήσει αλλά του είχαν
ξηλώσει το όνομα. Ένα όνομα, το οποίο άρχισε να ψιθυρίζεται από τα χείλη των κατοίκων μετά από αρκετές δεκαετίες.
Μεταξύ αυτών και η γυναίκα που θα ψάξει στα Αμερικάνικα
αρχεία για την ακριβή ταυτότητα του πιλότου, για να τα παρουσιάσει στην εξηκοστή επέτειο του γεγονότος σε ένδειξη
ευγνωμοσύνης. Η ίδια θεωρούσε τον άγνωστο πεσόντα,
ήρωα της πόλεώς της.
Άλλες λεπτομέρειες περιττεύουν . . . σας κούρασα! Να μην
παραλείψομε, όμως, και τούτο, ότι ο Δήμαρχος της πόλεως
κρατούσε για την οικογένεια του ήρωα, όταν αυτή θα εντοπιζόταν, το δαχτυλίδι του, αυτό που η πιστή σύντροφος, η
Peggy, του είχε χαρίσει ως αρραβώνα . . . Το είχε αφαιρέσει
ο Δήμαρχος από το δάχτυλο του “άγνωστου αεροπόρου”, πριν
τον κατεβάσουν στον τάφο, στο κοιμητήριο της πολίχνης που
αντιπροσώπευε.
Η τελική πράξη της επίσημης αναγνώρισης παίχτηκε το
2005, μετά από έξι δεκαετίες. . Ο Billie D. Harris αναπαύεται
στο Συμμαχικό κοιμητήριο στη Νορμανδία, και η Peggy τον
επισκέπτεται συχνά για να του ανανεώνει το μπουκέτο με τα
λουλούδια, με έντονες τις αναμνήσεις από το υπέροχο ρομάντζο τους και τη σύντομη έγγαμη συμβίωση των έξι εβδομάδων, έχοντας ως συνδετικό κρίκο το γυμνασιακό δαχτυλίδι
του αρραβώνα τους, που επέστρεψε στην ίδια κατ’ εντολήν,
ίσως, της Θείας Πρόνοιας.
Μέρα που είναι, ταιριάζει, εδώ, μεσ’ τη σιωπή, ένας βαθύς
αναστεναγμός για τους πεσόντες αεροπόρους, και εκείνους
των άλλων αεροπορικών ειδικοτήτων, στον πόλεμο και την
ειρήνη. Και είναι πολλοί. Αείμνηστοι!
Αφιερώνεται στον Σύλλογο “ΝΕΦΕΛΗ” και ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α . .
. Βάσκανος η μοίρα, και, αλλοίμονο, πολύ συχνά, πολύ βίαια,
απροσδόκητα και αναπάντεχα, μες τη γαλήνη και την ανυποψία, ναι, η υπερηφάνεια και ο ενθουσιασμός, η ελπίδα και
η λαχτάρα, η προσδοκία και η προσμονή μετατρέπονται σε
πόνο, θλίψη και κενό ζωής! Μια λάμψη πέρα από τον ορίζοντα, ένας κρότος μέσα από τους αιθέρες, η ασθμαίνουσα απ’
αέρος αναφορά του συναδέλφου, η κομπιαστή μαρτυρία τρίτων . . . και η συντριβή είναι γεγονός. Κάποιος, με πόνο ψυχής, θα σηκώσει το δυσβάστακτο φορτίο της ενημέρωσης, θα
αναλάβει να μεταφέρει το πικρό χαμπέρι στην χαροκαμένη
μάνα και τη Γυναίκα του Αεροπόρου, που από τα νεανικά της,
δική της, βέβαια, η επιλογή, χωρίς, ίσως, να το συνειδητοποιεί ή, πολύ περισσότερο, να το αποδέχεται, βρίσκεται αγκαλιά
με το Πεπρωμένο. “Έπεσε στην εκτέλεση του καθήκοντος” missing in action! Όχι, δεν χωρούν εδώ μακρόσυρτα ηρωικά
δοξαστικά!

Ευχαριστώ για τον χρόνο και την προσοχή σας.
Καμαρίνα, 8 Νοεμβρίου 2021. Χρόνια Πολλά,
Αεροπορία μας!

Και πάντα, “σκέπῃ τῶν πτερύγωv . . .  φρουροῦvτες
ἡμᾶς”, Αρχάγγελε Μιχαήλ.

Γρηγόριος Δημ. Νούσιας – Αεροπόρος.
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ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ
Με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου κ. Άνθιμου
Μπιτάκη και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αμυνταίου, εγκρίθηκε και χορηγήθηκε η άδεια κατασκευής μνημείου, προ τιμή του παππού μου Παύλου
Μωυσιάδη, για τη δράση του ως αντάρτη Καπετάνιου
των Αντάρτικων Σωμάτων του Πόντου, στην πλατεία
του αγαπημένου μου χωριού, στη Βεγόρα Φλωρίνης.
Σημαντική απόφαση για όλους τους κατοίκους της
Βεγόρας η ανέγερσης του Μνημείου, εκατό ( 100 )
Χρόνια από τη Γενοκτονία των Ποντίων Προγόνων
μας, που αποτελεί πράξη απόδοσης ύψιστης τιμής
προς τον αντάρτη Παύλο Μωυσιάδη, που μαζί με τα
παλικάρια από το χωριό των προγόνων μας, το Αλτίνογλου Τσιφλίκ της Σεβάστειας, αρνήθηκαν την αναγκαστική επιστράτευση με το ξέσπασμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και τα τάγματα εργασίας, τα εφιαλτικά
Αμελέ Ταμπουρού από τους Οθωμανούς, ανέβηκαν
στα βουνά ως δύναμη αυτοάμυνας και αυτοπροστασίας του Ελληνισμού της περιοχής, έγιναν αντάρτες
και συμμετείχαν στα Αντάρτικα Σώματα του Πρωτοκαπετάνιου Κοτζά Αναστάς, που είχαν συγκροτηθεί
στην ευρύτερη περιοχή.
Η ανέγερση του Μνημείου αποτελεί ταυτόχρονα
πράξη απόδοσης ύψιστης τιμής και προς όλους τους
προγόνους μας, που χάθηκαν ξεριζωμένοι από την
Πατρίδα τους, όταν στις 19 Μαΐου 1919, αποφράδα
ημέρα για τον Ελληνισμό του Πόντου, ημέρα που ο
Μουσταφά Κεμάλ πατάει το πόδι του στη Σαμψούντα,
ξεκινάει και τυπικά την τελευταία και πιο άγρια φάση
του σχεδίου εξόντωσης του Ελληνισμού του Πόντου
και δίνει την αμετάκλητη εντολή για την υλοποίηση
του σχεδίου γενοκτονίας των Ελλήνων, της φοβερής
« Λευκής Γενοκτονίας» .
Ήταν 4 Οκτωβρίου του 2019, όταν ξαφνικά εμφανίζονται στο χωριό τους, 40 ιππείς και δίνουν τη φοβερή
εντολή στα γυναικόπαιδα να το εγκαταλείψουν σε δύο
ώρες, να εγκαταλείψουν τις Πατρογονικές τους εστίες
τριάντα (30) αιώνων. Δεν περνούσε ποτέ από το μυαλό τους, ότι τότε θα άρχιζε ο ξεριζωμός από τα χώματά
τους και θα καταντούσαν για 3,5 χρόνια, ανέστιοι και
πένητες στα βάθη της Ανατολίας.

Έτσι 911 άτομα κάτοικοι του χωριού εκτοπίστηκαν
από το Τσιφλίκ στην ΠαΪπούρτη και από εκεί, μέσω
Ντιαμπακίρ, Χαλεπίου και Βηρυτού έφθασαν στην Ελλάδα μόλις τα 250 άτομα, με απώλειες του 75 % των
κατοίκων και εγκαταστάθηκαν, στο χωριό Κλείτος
Κοζάνης και στο χωριό μας, στη Βεγόρα Φλωρίνης
με την μακρόχρονη ιστορία του, χιλιετιών, ταυτόσημο
πλέον με την Χάλκινη Ασπίδα των Μακεδόνων Μαχητών, που βρέθηκε στο χωριό μου και προέρχεται
πιθανότατα από τη μάχη του 274 π.Χ., που έγινε στην
περιοχή μεταξύ του βασιλέως των Μολοσσών Πύρρου και του Μακεδονικού στρατού του Βασιλέως
Αντιγόνου.

Η Βεγόρα σήμερα

s

Χάλκινη Ασπίδα των Μακεδόνων Μαχητών

s

Η εξορία ξεκίνησε την ίδια μέρα για όλους τους κατοίκους του Τσιφλίκ, αλλά στην Ελλάδα, στα νέα χωριά τους, δεν έφτασαν όλοι μαζί. Κάποιοι έφτασαν το
1920 και κάποιοι άλλοι τον Οκτώβριο του 1923.
Η απόφαση ανέγερσης του μνημείου είναι επιπλέον
σημαντική για όλους τους συγχωριανούς μας και ιδιαίτερα τους νέους μας, που ως Τρίτη γενιά των προγόνων μας ανταρτών του Πόντου, αποδίδουν με την
ανέγερση αυτού του μνημείου την ύψιστη τιμή προς
όλους τους νεκρούς συγχωριανούς μας του Τσιφλίκ,
παιδιά, νέους, ηλικιωμένους, γυναίκες, άνδρες, που
από τους 911 κατοίκους του οι 650 χάθηκαν μέσα στις
κακουχίες του φοβερού ξεριζωμού και μακρόχρονου
οδοιπορικού, επανόδου τους στη Μητέρα Ελλάδα.
Το Αλτίνογλου Τσιφλίκ σήμερα

s

Ποιος όμως ήταν ο Παύλος
Μωυσιάδης, Αντάρτης Καπετάνιος του
Ποντιακού Αντάρτικου;

Ο Παύλος Μωυσιάδης του Νικολάου και της Παρθένας, γεννήθηκε 15 Ιουνίου του 1897 στο Αλτίνογλου
Τσιφλίκ, που βρίσκεται βόρεια της Σεβάστειας του
Πόντου και απεβίωσε 14 Αυγούστου του 1957 στο
αγαπημένο μας χωριό, τη Βεγόρα Φλωρίνης, σε ηλικία μόλις 60 ετών.
Ήταν παντρεμένος με την Μωυσιάδου Θεοδώρα
και απέκτησαν μαζί οκτώ (8) παιδιά την Παρθένα, την
Αναστασία, τον Νικόλαο, τον Πολυχρόνη, τον Κωνσταντίνο, τον Κυριάκο, τον Δημήτριο και την Σόνια.
Η κύρια ασχολία του Πατέρα του Νικόλαου με όλα
τα παιδιά του, τον Παύλο, τη Σοφία και τον Γρηγόρη
ήταν η κτηνοτροφία, η γεωργία και το εμπόριο ψαριών, που ψάρευαν από το ποτάμι Γιλντίζ – Ιρμά και
τους δύο παραπόταμους που διέσχιζαν τα χωράφια
και το χωριό τους, καθώς επίσης μελιού, αυγών και
άλλων γεωργικών προϊόντων, όλα παραγωγής τους
από το έφορο κάμπο τους.
Παππούς του ήταν ο Παππα Δημήτρης Μωυσιάδης,
ο εφημέριος και ψυχή της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου του αγαπημένου τους χωριού, που μαζί με
τα πέντε (5) παιδιά του, τον Πατέρα του Νικόλαο, τον
Πολυχρόνη, τον Κυριάκο, την Μαρία και την Αναστασία, ήλθαν από το Τογκουλτάχ της Τραπεζούντος και
εγκαταστάθηκαν στο Αλτίνογλου Τσιφλίκ.
Ενεργός, ασυμβίβαστος και δραστήριος ο Παύλος
Μωυσιάδης, από μικρός ενδιαφερόταν για τα κοινά
και συμμετείχε ενεργά σε αυτά, στοιχεία που τον χαρακτήριζαν σε όλη του τη ζωή, έχοντας διατελέσει και
Πρόεδρος, εδώ στο αγαπημένο μας χωριό τη Βεγόρα,
τη δύσκολη περίοδο 1946 – 1950. Είναι σημαντικό
να αναφέρω την επιλογή και συμμετοχή του, παρά
τη μικρή του ηλικία, σε συμβούλιο ( Μουχτάρ – χιετί
) που εκτελούσε χρέη Δημογερόντων, στο χωριό του
το Αλτίνογλου Τσιφλίκ και στα γύρο Τουρκικά χωριά,
όπου τους σέβονταν πάρα πολύ. Ως ασκούντες χρέη
Δημογερόντων έδιναν λύσεις σε μικροδιαφορές μεταξύ των κατοίκων, οι οποίοι τις αποδέχονταν, έχοντας εμπιστοσύνη στο δίκαιο των κρίσεων τους και
αποδέχονταν την επιβαλλόμενη τιμωρία - ποινή, που
ήταν πάντα χρηματικό πρόστιμο, που παραδίδονταν
στην εκκλησία ή στο σχολείο.
Πνεύμα ανήσυχο και ασυμβίβαστο με τις θηριωδίες και τις εγκληματικές μεθόδους των Τούρκων κατά
των Ελλήνων του Πόντου, με αποκορύφωμα τα Τάγματα Εργασίας ( Αμελέ Ταμπουρού ) και τη Λευκή Γενοκτονία, όλα μέθοδοι καθοδήγησης του καθοδηγητή
των Τούρκων, του δαιμόνιου Γερμανού Λίμαν Φον
Σάντερς.
Οι διωγμοί, οι λεηλασίες των συμμοριών Τούρκων
ατάκτων και η εντολή για βίαιη ένταξη των ανδρών
στα « Τάγματα Εργασίας », ήταν η αφορμή που οδήγησε στο αποκορύφωμα της αντίδρασης και άρνησης
κατάταξης σε αυτά του Παύλου Μωυσιάδη, που τον
ακολούθησαν πολλοί νέοι του χωριού και κατέφυγαν
στα βουνά ως αντάρτες.
Έτσι γεννήθηκε η πρώτη ομάδα ανταρτών του Αλτίνογλου Τσιφλίκ από 12 νέους, με επικεφαλής και
πρωτοπαλίκαρο τον Παύλο Μωυσιάδη, μεταξύ των
οποίων και ο Χαράλαμπος Τσαγκαρίδης, ο Ευθυμιάδης Αναστάσιος, ο Παπαδόπουλος Παύλος, ο Παπαδόπουλος Ιωάννης, που συμμετείχαν στο αντάρτικο
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ΠΑΥΛΟΥ ΜΩΥΣΙΑΔΗ
του Πόντου και έδρασαν στα βουνά του βιλαέτι Σεβάστειας, μεταξύ Αμάσειας και Τοκάτης.
Αν και δεν είχε καμία Στρατιωτική Παιδεία και εκπαίδευση, τον διέκρινε ο έξυπνος τρόπος ενεργειών
και δράσεων του στον ανταρτοπόλεμο που διεξήγαγε με την ομάδα του, που αν και καπετάνιος άτακτης
αντάρτικης ολιγομελούς ομάδας στην αρχή, ενεργούσε γρήγορα και αποτελεσματικά, καταφέρνοντας σοβαρότατα πλήγματα στον τακτικό Τουρκικό Στρατό, με
τις λιγότερες δυνατές απώλειες.
Η εξυπνάδα των δράσεων του καπετάν Παύλου
φαίνεται και από την πολυμήχανη τακτική που ακολούθησε, προκειμένου να παραπλανήσει τον πολυπληθή Τακτικό Τουρκικό Στρατό, που μάχονταν εναντίον του με την ολιγομελή ομάδα 25 – 30 ανταρτών
ανδρών του και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει τα αναγκαία τρόφιμα για την επιβίωση των ανδρών του.
Εξουθενωμένη η ομάδα του μετά από πολυήμερες
μάχες στα βουνά, έχοντας εξαντληθεί τα τρόφιμά τους
και μη έχοντας τρόπο τροφοδοσίας των ανδρών του,
ο καπετάν Παύλος αποφάσισε να στείλει απεσταλμένους του σε γειτονικό Τουρκικό χωριό και να απαιτήσει τρόφιμα. Γνωρίζοντας ότι στο συγκεκριμένο
χωριό υπήρχαν πληροφοριοδότες του Τουρκικού
Στρατού, σκέφθηκε έξυπνα και απαίτησε τρόφιμα για
πολλαπλάσιο αριθμό ανδρών, γνωρίζοντας ότι αυτό
θα γίνονταν γνωστό στον επικεφαλής Τούρκο Αξιωματικό Διοικητή των Τουρκικών Στρατευμάτων, με
στόχο να τον τρομοκρατήσει και να αναστείλει την
επίθεση εναντίων της ομάδας του, όπως και έγινε.
Έτσι αυτή του η ενέργεια του έδωσε τον χρόνο να
ανασυντάξει τις δυνάμεις του και να παραμείνει με
ασφάλεια περίπου δέκα ημέρες μαζί με τους άνδρες
του, ανακτώντας δυνάμεις, αναγκαίες για την επόμενη επίθεση.
Όταν στις 4 Οκτωβρίου του 1919, όλοι οι κάτοικοι
του Αλτίνιγλου τσιφλίκ υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν σε δύο ώρες το χωριό τους και τις Πατρογονικές
τους εστίες και άρχιζε ο ξεριζωμός από τα χώματά
τους, οι ανυπότακτοι Πόντιοι αντάρτες του Αλτίνογλου
Τσιφλίκ, με επικεφαλής τον καπετάν Παύλο Μωυσιάδη, αρνήθηκαν να ακολουθήσουν και αποφάσισαν
να ανέβουν και πάλι στα βουνά, εξασφαλίζοντας και
δύο κάρα πολεμοφόδια, για να συνεχίσουν το αντάρτικο. Ενέταξε έτσι ο καπετάν Παύλος την ομάδα των
ανταρτών του Τσιφλίκ, στο αντάρτικο σώμα του Πρωτοκαπετάνιου Κοτζά Αναστάς ( Αναστάσιου Παπαδόπουλου ) από την Έρμπαα, του γνωστού Πόντιου Κολοκοτρώνη, ως καπετάνιος και Πρωτοπαλίκαρό του.
Το φθινόπωρο του 1921, συμμετέχοντας στο αντάρτικο σώμα του Κοτζά Αναστάς, μετά από μάχες με
μεραρχία του Λιβά Πασά του τακτικού Τουρκικού
στρατού, που διήρκεσαν 95 μέρες, σε μέτωπο 28 χιλιομέτρων στο βουνό Top Tsam, κατάφεραν να εξοντώσουν 700 Τούρκους στρατιώτες, με δικές τους
απώλειες μόλις 28 άνδρες.
Η ηρωική αυτή αντίσταση των ανταρτών ανάγκασε
τον Κεμάλ να στείλει εναντίον τους τον Στρατηγό Τζεμάλ Τζεβήτ, ορκισμένο να τους εξαφανίσει, με τους
16 χιλιάδες άνδρες του. Σε τρομερές συγκρούσεις
που έγιναν στις 22 Φεβρουαρίου του 1922 στο χωριό
Δαζλή, με καταδρομική ενέργεια των Ποντίων ανταρτών μαχητών, οι Τούρκοι ηττήθηκαν. Συλλαμβάνονται
στις σκηνές τους ο στρατηγός Τζεμάλ Τζεβήτ, ο υπαρχηγός του Χουσεϊν Τοπούζογλου και άλλοι 17 επιτελι-

κοί αξιωματικοί!
Όλοι τους εκτελέσθηκαν δια λογχισμού επιτόπου,
με τη κατηγορία «Εκ προθέσεως γενοκτονία σε βάρος των Ελλήνων του Πόντου». Σε διπλανές σκηνές
οι ριψοκίνδυνοι αντάρτες βρήκαν και ελευθέρωσαν
65 Ελληνίδες, που είχαν απαχθεί για να εξυπηρετούν
τα άρρωστα γούστα των Μογγόλων. Τον ίδιο μήνα ο
ηττηθείς το Φθινόπωρο του 1921 Λιβά πασάς, ζήτησε
ανακωχή.
Για την αγωνιστικότητά του, την καρτερία, την πίστη,
την ανδρεία και τους αγώνες του, που τον χαρακτηρίζουν ως καπετάνιο του αντάρτικου του Πόντου αλλά
και στη συνέχεια σε όλες τις δράσεις της ζωής του και
συμμετοχής του στα κοινά, εδώ στο χωριό μας, τη Βεγόρα, είναι σημαντικό να σας αναφέρω πώς εκφράζεται, με επιστολή προς το πρόσωπό του, ο Επιτελάρχης
της Ανώτατης Διοίκησης Χωροφυλακής Πρωτευούσης , στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει :
« ….οι υπέρ της Ελευθερίας αγώνες σας είναι γεμάτοι κακουχιών και θυσιών αίματος. Είναι γεμάτοι
Δόξης και Θαυμασμού.
Η καρτερία, η πίστις και η ανδρεία σας, σε όσους
είχαμε την ευτυχία και την τιμήν να συμπολεμήσουμε,
θα αποτελούν αιώνια τον ψυχικόν δεσμόν, αγάπης και
αφοσιώσεως.
Θα κοσμείτε πάντα την Ελληνικήν Ιστορία με τα λαμπρά κατορθώματά σας!!
Διατηρήσατε τον ενθουσιασμό και την αγάπη σας
προς τα αυτά ιδανικά και εστέ βέβαιος, πως η Πατρίς
θα σας ευγνωμονεί. Ημείς δε οι συμπολεμισταί σας
εις τας κρισιμωτέρας Εθνικάς στιγμάς, θα είμεθα πάντοτε οι κήρυκες της αλήθειας και του δικαίου σας ,
έτοιμοι μεταξύ σας, εφ’ όσον η Πατρίς κινδυνεύσει ,
δια νέας θυσίας…….».
Οι εκτοπισμοί, οι σφαγές και οι διωγμοί χαλύβδωναν τις ψυχές των ανταρτών. Οι Πόντιοι αντάρτες μαζί
και ο καπετάν Παύλος Μωυσιάδης με τους αντάρτες
του Τσιφλίκ δεν παραδόθηκαν ποτέ. Μόνο με τη συνθήκη ανταλλαγής των πληθυσμών, της Λοζάνης, τον
Ιανουάριο του 1923, έκρυψαν τα όπλα τους στα βουνά,
εφοδιάστηκαν με χαρτιά στη Σεβάστεια και κατέβηκαν
στη Σαμψούντα, από όπου με καράβια μεταφέρθηκαν
στα λιμάνια της Ελλάδας.
Ήταν 4 Οκτωβρίου του 1923 η μέρα που οι αντάρτες
του Τσιφλίκ πάτησαν τα πάτρια εδάφη στην Ελλάδα,
μετά από περιπετειώδη επιστροφή. Ένας Αγώνας
Υπέρ βωμών και Εστιών γι’ αυτούς έληξε. Όμως μας
άφησαν παρακαταθήκη και κληρονομιά Ηρωισμούς
σαν και αυτούς που περιέγραψα.
Κλίνουμε Ευλαβικά το γόνυ, μπρος στον ηρωισμό
σας και τους αγώνες σας υπέρ βωμών και εστιών !!!!
Το μνημείο αυτό αποτελεί το καλύτερο μνημόσυνο
και τη μέγιστη απόδοσης τιμής στη μνήμη του παππού
μου και προγόνου μας Παύλου Μωυσιάδη, Καπετάνιου των Αντάρτικων Σωμάτων του Πόντου και επιβράβευσης όλων των προγόνων μας, για το πνεύμα
ελευθερίας, ανεξαρτησίας και ανυπακοής τους στα
τάγματα εργασίας και τις αναγκαστικές επιστρατεύσεις των Οθωμανών.
Τιμώντας με το μνημείο αυτό τον Οπλαρχηγό Παύλο Μωυσιάδη, τιμούμε μαζί του κι όλους όσους συμμετείχαν στις αντάρτικες ομάδες, μη δεχόμενοι τις
τουρκικές εκκαθαρίσεις, προσπαθώντας παράλληλα
να προσφέρουν την πολύτιμη βοήθειά τους, σε όλους
όσους έμειναν στα χωριά και τις πόλεις του Πόντου.

ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ
ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ
Ταυτόχρονα αποτελεί την καλύτερη παρακαταθήκη
αρχών και αξιών αλλά και σφυρηλάτησης του σθένους και του ηθικού των επερχόμενων γενεών, που
τόσο αναγκαία είναι στις μέρες μας, με τις δυσκολίες
που βιώνουμε ως Χώρα αλλά και τις τάσεις επανάληψης αναθεωρητισμού, αυταρχικών συμπεριφορών
αλλά και γενοκτονίας λαών εκ μέρους της Τουρκίας,
που επαναλαμβάνει και σήμερα.
Είμαι βέβαιος ότι ο ανά τον κόσμο διάσπαρτος Ποντιακός Ελληνισμός, αμάχητο τεκμήριο και ζωντανό
κομμάτι του Οικουμενικού Ελληνισμού, θα αγωνιστεί
συντονισμένα και με κάθε θεμιτό μέσο για τη διεθνή
αναγνώριση της γενοκτονίας των 353,000 θυμάτων
προγόνων μας.
Ελάτε να διασώσουμε τη μνήμη της Γενοκτονίας,
την πιο ηρωική ελπίδα της Ιστορίας μας και να παλέψουμε γι’ αυτήν.
Ο Πόντος και η Γενοκτονία των Ποντίων προγόνων
μας δείχνουν τον δρόμο.

ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΙΚΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ!!!
ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ
ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ!!!!!
ΑΘΑΝΑΤΟΙ!!!
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Απτχος (Μ) ε.α. Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

κοινωνικά
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Υπτχος (Ι) ε.α. Ηλίας Γάτσιος

Γεννήθηκε το 1947 στο Κιβέρι Αργολίδας. Κατατάχθηκε στην
Π.Α. το 1966 (42α Σ.Ι) και αποστρατεύτηκε το 1990. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Απεβίωσε στις 08-09-2021.

Υπτχος (ΤΑΤ) ε.α. Αναστάσιος Κοντολέφας

Γεννήθηκε το 1930 στην Αθήνα. Κατατάχθηκε στις τάξεις της
Π.Α. το 1950 (2α ΣΜΑ) και αποστρατεύτηκε το 1981. Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Απεβίωσε την 29-09-2021.

Ασμχος(ΤΥΜ)ε.α. Παράσχος Σμιγάδης

Γεννήθηκε το 1935 στην Αθήνα. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το 1956
(8η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1987. Ήταν παντρεμένος και
πατέρας ενός παιδιού. Απεβίωσε την 29-09-2021.

Σμχος(ΤΥΤ)ε.α. Νικόλαος Ανδρώνης

Γεννήθηκε το 1937 στη Φαρακλάδα Μεσσηνίας. Κατατάχθηκε
στην Π.Α. 1957 (9η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1987. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Απεβίωσε την 03-10-2021.

ΕπγοςΤΥΜ) ε.α. Χαράλαμπος Σωτηρόπουλος

Γεννήθηκε το 1940 στην Ναύπακτο. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το
1960 (12η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1986. Ήταν παντρεμένος
και πατέρας δύο παιδιών. Απεβίωσε την 04-10-2021.παιδιών.

Ταξχος (ΤΑΜ) ε.α. Νικόλαος Γιαννακούλας

Γεννήθηκε το 1933 στην Ιστιαία Ευβοίας. Κατατάχθηκε στην Π.Α.
το 1952 (4η ΣΜΑ). και αποστρατεύτηκε το 1979. Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Απεβίωσε στις 05-10-2021.

Ασμχος (ΤΥΗ) ε.α. Κωνσταντίνος Πλιούτσιας

Γεννήθηκε το 1945 στα Αμπελάκια Λάρισας. Κατατάχθηκε στην
Π.Α. το 1963 (15η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1998. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Απεβίωσε στις 08-10-2021.

Ασμχος (ΙΓΥ)ε.α. Ιωάννης Παλαιολόγος

Γεννήθηκε το 1930 στην Αθήνα. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το 1950
(3η ΕΚΕΧ) και αποστρατεύτηκε το 1968. Ήταν παντρεμένος και
πατέρας δύο παιδιών. Απεβίωσε στις 12-10-2021.

Ασμχος (ΤΥΜ) ε.α Ιωάννης Καταραχιάς

Γεννήθηκε το 1937 στον Ορχομενό Βοιωτίας. Κατατάχθηκε
στην Π.Α. το 1955 (7η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1985. Ήταν
παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Απεβίωσε στις 13-102021.

Επγός (ΤΜΜ) ε.α. Αναστάσιος Μαργκέλης

Γεννήθηκε το 1940 στο Γαλατάκι Κορινθίας. Κατατάχθηκε στην
Π.Α. το 1960 (12η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1988. Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Απεβίωσε στις 18-102021.

Επγός (ΤΥΜ) ε.α. Παντελής Χατζόπουλος

Γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το 1965
(17η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1994. Ήταν παντρεμένος και
πατέρας δύο παιδιών. Απεβίωσε στις 21-10-2021.

Επγός (ΤΥΟ) ε.α. Λουκάς Ντάνος

Γεννήθηκε το 1941 στον Ορχομενό Βοιωτίας. Κατατάχθηκε στην
Π.Α. το 1961 (13η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1988. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Απεβίωσε στις 25-10-2021.

Σμχος (ΤΕΦ) ε.α. Γεώργιος Κρητικάκος

Γεννήθηκε το 1952 στο Γύθειο Λακωνίας. Κατατάχθηκε στην
Π.Α. το 1971 (23η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 2006. Ήταν πα-

ντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Απεβίωσε στις 26-10-2021

Ταξχος (Ι) ε.α. Θεόδωρος Μπέκος

Γεννήθηκε το 1956 στην Αθήνα. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το 1975
(51η Σ.Ι) και αποστρατεύτηκε το 2011. Ήταν παντρεμένος και
πατέρας τριών παιδιών. Απεβίωσε στις 29-10-2021.

Σμχος (ΤΥΑ) ε.α. Καλούδης Αγγαρίδης

Γεννήθηκε το 1951 στο Αμόριο Έβρου. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το
1969 (21η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 2004. Ήταν παντρεμένος
και πατέρας ενός παιδιού. Απεβίωσε στις 29-10-2021.

Επγος (ΤΜΑ) Γεώργιος Ρούσσος

Γεννήθηκε το 1948 στην Λάρισα. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το 1967
(19η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1996. Ήταν παντρεμένος και
πατέρας ενός παιδιού. Απεβίωσε στις 07-11-2021.

Ασμχος (ΤΤΗ) ε.α. Ιωάννης Διαμαντής

Γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα. Κατατάχθηκε στις τάξεις της
Π.Α. το 1956 από μονιμοποίηση και αποστρατεύτηκε το 1999.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Απεβίωσε στις 0811-2021.

Ταξχος (Ι) ε.α. Χαράλαμπος Μανουσίδης

Γεννήθηκε το 1933 στα Χανιά Κρήτης. Κατατάχθηκε στην Π.Α.
το 1952 (Σ.Ι ) και αποστρατεύτηκε το 1978. Ήταν παντρεμένος και
πατέρας δύο παιδιών. Απεβίωσε στις 16-11-2021.

Σγος (ΤΥΜ) ε.α. Αντώνιος Ζιάκας

Γεννήθηκε το 1952 στη Μελιβοία Λάρισας. Κατατάχθηκε στην
Π.Α. το 1971 (23η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1994. Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Απεβίωσε στις 16-112021.

Ασμχος (ΤΥΜ) ε.α. Ηλίας Γεωργακαράκος

Γεννήθηκε το 1935 στη Γέρμα Λακωνίας. Κατατάχθηκε στην
Π.Α. το 1953 ( 5η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1984. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Απεβίωσε στις 18-11-2021.

Ασμχος (ΤΥΟ) ε.α. Θεόδωρος Χαϊτάς

Γεννήθηκε το 1936 στην Βέροια. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το 1954
(6ηΣ.Τ.Υ.Α.) και αποστρατεύτηκε το 1987.Ήταν παντρεμένος και
πατέρας τριών παιδιών. Απεβίωσε στις 28-11-2021.

Ανθσγός (ΤΟΠ) ε.α. Δημήτριος Βεζυρέας

Γεννήθηκε το 1936 στο Προάστειο Μεσσηνίας. Κατατάχθηκε
στην Π.Α. το 1956 από ανακατάταξη και αποστρατεύτηκε το 1981.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Απεβίωσε στις 2911-2021.

Ασμχος (ΥΥΟ) ε.α. Διονύσιος Δεληγιώργης

Γεννήθηκε το 1932 στην Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το 1956 (3η Σ.Υ.Δ) και αποστρατεύτηκε το 1986.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Απεβίωσε στις
06-12-2021.

Σμχος (ΥΥΔ) ε.α. Νικόλαος Νηφάκος

Γεννήθηκε το 1946 στην Μεσσηνία. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το
1964 (11η Σ.Υ.Δ) και αποστρατεύτηκε το 1999. Ήταν παντρεμένος
και πατέρας τριών παιδιών. Απεβίωσε στις 07-12-2021.

Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ το χώμα που σκέπασε
τους αείμνηστους συναδέλφους μας και στους οικείους τους
την εξ ύψους παρηγοριά.

Επικήδειος Αποχαιρετισμός

προς τον φίλο και συνάδελφο ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΙΧΟΠΟΥΛΟ
Αείμνηστε συμμαθητή, φίλε και συνάδελφε ΓΙΑΝΝΗ,
Είναι πολύ οδυνηρό να σου απευθύνω τον ύστατο
χαιρετισμό, εγώ ο Μούρλιακας, όπως με αποκαλούσες κατά τη συνεργασία μας, όταν δουλεύαμε στα πολεμικά αεροπλάνα στο αεροδρόμιο της ΤΑΝΑΓΡΑΣ,
εσύ Ηλεκτρολόγος κι εγώ Μηχανικός στους κινητήρες.
Μεταξύ μας είχε αναπτυχθεί μια αδελφική και οικογενειακή φιλία μέσα στο αεροδρό-μιο όπου κατοικούσαμε μαζί
με τις οικογένειές μας. Ήσουν ακούραστος, γενναίος, λεοντόκαρδος, άνθρωπος με πολλές αρετές και ιδανι- κά!
Ήσουν υπόδειγμα και στην εργασία σου πάντα συνεπής,
τυπικός κι επιμελής! Υπήρξες άριστος οικογενειάρχης,
φιλόστοργος πατέρας και σύζυγος!
Με την αγαπημένη σύντροφο της ζωής σου,την εξαίρετη, ακούραστη και γεμάτη δύναμη και υπομονή σύζυγό
σου Σταυρούλα, τη Ρούλα όπως τη φωνάζαμε εμείς οι φίλοι σας, αποκτήσατε δύο λεβέντες, τον Τάσο και τον Ηλία,
οι οποίοι με αγάπη, με σεβασμό και τεράστιο ενδιαφέρον
σου συμπαραστάθηκαν στις δύσκολες στιγμές που περνούσες. Ήσουν παλικάρι στη σκληρή μάχη που έδινες τα
τελευταία χρόνια με την ασθένειά σου!

Αγαπημένε συμμαθητή, σήμερα σκληρή και ανελέητη μοίρα μας έφερε εδώ για να σε κατευοδώσουμε
στην τελευταία σου κατοικία στην αιωνιότητα με απέραντη αγάπη, εκτίμηση και σεβασμό που πάντα άξιζες!
Η ψυχή σου πετάει τώρα στα ουράνια ύψη κι εύχομαι να
είναι ροδοσπαρμένη η διαδρομή και απαλό το φτερούγισμα της αγγελικής συνοδείας! Η ωραία κι ευγενική ψυχή
σου ας αναπαύεται στην στοργική αγκαλιά του Ουράνιου
Πατέρα, που θα δίνει κουράγιο στην οικογένειά σου για τη
μεγάλη απώλειά σου!
Καλό ταξίδι αγαπημένε μου φίλε! Θα μας λείψεις αλλά η
αγάπη μας θα σε συντρο-φεύει για πάντα εκεί ψηλά που
θα βρίσκεσαι.
Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου να είναι ελαφρύ το
χώμα που θα σε σκεπάζει!
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ
Ο συμμαθητής σου Σεβαστός
Βλαχογιάννης Σεβαστός
Επισμηναγός ε.α. – 9η σειρά Σ.Τ.Υ.Α

Στον Διευθυντή της Β’ Ορθοπεδικής κλινικής του
251 ΓΝΑ και στην ομάδα του πολλά συγχαρητήρια
για την επιτυχή αντιμετώπιση χρόνιου ορθοπεδικού
προβλήματός μου και τους εύχομαι Χρόνια Πολλά
και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος.
Υπτχος (Ο) ε.α. Αλέξανδρος Κουρτίδης

Στην πολυαγαπημένη μας
και πρωτότοκη
εγγονή μας Αποστολοπούλου Χριστίνα του
Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, που πέρασε
με τις Πανελλήνιες εξετάσεις το 2021, στη Νομική
Θεσσαλονίκης, επιθυμούμε εγώ και η σύζυγός μου
να της εκφράσουμε μέσω αυτής της εφημερίδας
της Ε.Α.Α.Α. ΗτΑ τα ΘΕΡΜΑ ΜΑΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ,
και να της ευχηθούμε συνέχεια των επιτυχιών
σε όλους τους τομείς της ζωής της, καλή φοίτηση
στη Σχολή, καλή τύχη στη ζωή της, υγεία και καλή
σταδιοδρομία.
Ο παππούς της Υποπτέραρχος ε.α. Νταής Γεώργ.
Η γιαγιά της Νταή Χρυσούλα

Στον αγαπημένο μας εγγονό Δημήτρη Κερρ
που αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Sollnt University of Southampton. Επιθυμούμε εγώ και η
σύζυγός μου να του εκφράσουμε τα ΘΕΡΜΑ ΜΑΣ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ και να του ευχηθούμε να έχει
υγεία και καλή σταδιοδρομία.
Ο παππούς Αντισμήναρχος (ε.α.) Ζιώγας Δημήτριος
Η γιαγιά Ζιώγα Μαρία

Κει πάνω στου ουρανού τ’απεραντο,
άφοβα η ματιά του διαπερνά τ’ αέρινο,
κι η ψυχή του πάλλεται, τόσο ατρομητα,
του κινδύνου να αψηφά τ’απροπτα.
Όχι, δεν φοφιζει της καταιγίδας ξέσπασμα,
κι ούτε των κεραυνών βροντές,
μεσ’ στο στερέωμα,
η συννεφιά, η ομίχλη
θαμπωνουν την ματιά του,
την πτήση του όμως οδηγεί σταθερά
στα όρια του.
Μέσα του πρωτευει
του καθηκοντος αισθημα,
του αεροπόρος μας κυριεύει βαθιά
ως τα υστατα,
στοχευει, βάλλει στον εχθρό,
τώρα ανελέητα,
δεν του επιτρέπει στων συνόρων μας
πέρασμα.
Μες στο σκάφος τους αιθέρες
διασχίζει με θάρρος,
στου μαχητικού του ορμή,
παραδίδει το βάρος,
κατευθύνει κι η σκέψη του
στης πατρίδας ευθύνη,
του καθηκοντος αισθημα μέγα,
δύναμη να του δίνει.
Του αεροπορου μέγιστη η τιμή,
η γενναιοτης στεφάνι,
ταπεινά του αξίζει μιας δόξα,
τους αιθέρες σαν πιάνει,
της νίκης τρόπαιο στων ηρώων
την μάχη δοσμένο,
στα ιερα και τα οσια στου καθηκοντος
πεσοντων της μνήμης τους δοξασμένος.
Κωνσταντίνα Κοτση
Μέλος της Ε. ΛΟ. Συ. Λ
Λάρισα 30 10 2021
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ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Εορτασμός Επετείου Της Ναυμαχίας Ναβαρίνου
στην Πύλο Μεσσηνίας
Στις 18-19-20 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν
στην Πύλο οι εκδηλώσεις της «194ης Επετείου Της
Ναυμαχίας Ναβαρίνου». Μετά από την παραλαβή
πρόσκλησης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, Δήμου Πύλου – Νέστορος για την συμμετοχή στις εκδηλώσεις, την Ένωση εκπροσώπησαν τα μέλη του ΤΣ ως εξής:
α). O
 Πρόεδρος Σμχος ε.α. Ιωάννης Σαμπαζιώτης και
ο Αντιπρόεδρος Σμχος ε.α. Σπύρος Τριανταφυλλίδης στις 18/10.
β). Ο
 Γραμματέας Σμχος ε.α. Ευστάθιος Σπυρόπουλος
και ο Ταμίας Επγός Σταμάτης Μπένος στις 19/10.
γ). Ο
 Πρόεδρος Σμχος ε.α. Ιωάννης Σαμπαζιώτης και
ο Κοσμήτορας Ασμχος Νικόλαος Κουλουμέντας
στις 20/10.
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Πωλείται οικόπεδο
γωνιακό πανοραμικό
στο οικοδομικό
τετράγωνο 44 νούμερο 2
του οικοδομικού
συνεταιρισμού περιοχής
Αετού Καρύστου
ο «Ίκαρος».
Σμχος Γιαλαμάς Γεώργιος
Τηλ. 2130122338,
Κιν. 6983531699

Μουσικολογοτεχνική εκδήλωση Πολεμικού Μουσείου
Τρίπολης

Την Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2021, στο Αμφιθέατρο
του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, πραγματοποιήθηκε μουσικολογοτεχνική εκδήλωση, αφιερωμένη στα
200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 1821,
με τίτλο «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 μέσα από
την ποίηση του Ρήγα Βελεστινλή και του Διονυσίου
Σολωμού» Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης από
το Πολεμικό Μουσείο Τρίπολης για συμμετοχή, την
Ένωση εκπροσώπησαν και o ταμίας Επγός ε.α. Σταμάτης Μπένος..

Aρθρογραφια μελων
Ευτυχώς Γέρασα
Γέρασα. Ευτυχώς γέρασα.
Ναι ευτυχώς που γέρασα.
Ακούγεται κάπως παράξενα, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο καλύτερο από το να κλείνει ο άνθρωπος
φυσιολογικά τη ζωή του. Να πεθαίνει, να φεύγει
από αυτόν τον κόσμο όταν έχει κλείσει φυσιολογικά τον κύκλο της ζωής του,όταν έχει γεράσει! Και
όμως, όπως είπα, ακούγεται παράξενα. Σας εύχομαι να γεράσετε, είπα σε μια παρέα παιδιών. Έπεσε άκρα σιωπή και με κοίταξαν κάπως παράξενα.
Αντέδρασαν κάπως σαν να μην τους ευχόμουν
κάτι καλό. Σας εύχομαι, σας δίνω, τους είπα, την
καλύτερη ευχή. Δεν είναι τίποτα άλλο καλύτερο
στον άνθρωπο από το να ζει και να περνάει όλες
τις χαρές της ζωής και να γερνάει. Ξέρετε, τους
είπα, πόσοι συνομήλικοί μου έφυγαν πιο νέοι και
μάλιστα μερικοί πολύ νέοι και δεν χάρηκαν, δεν

έζησαν τις χαρές της ζωής, τα παιδιά τους; Δεν
χρειάστηκε περισσότερη ανάλυση για να καταλάβουν όλοι ότι πράγματι η ευχή μου, ήταν η καλύτερη ευχή. Εύχομαι να γεράσετε είπα σε δύο κοριτσάκια που ερχόντουσαν εκείνη την στιγμή. Γιατί,
τι κάναμε, μου είπαν και αφού γελάσαμε όλοι, δεν
χρειάστηκε πολύ να καταλάβουν και αυτά, τα δύο
κοριτσάκια, την καλύτερη ευχή και άρχισαν να
φεύγουν όλα τα παιδιά, χαρούμενα και ευχαριστημένα που κάποιος, ένας γέρος τους έδινε πράγματι
την καλύτερη ευχή! Χαρούμενα τα παιδιά, χαρούμενος και ευτυχής και εγώ που τα χρόνια της
ζωής, μου έμαθαν κάτι καλό, την καλύτερη ευχή.
ΕΥΧΟΜΑΙ, λοιπόν, όλοι σας να ΓΕΡΑΣΕΤΕ !
Σάκης Μαρκόπουλος
Αεροπόρος Απόστρατος
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Aρθρογραφια μελων

«Χριστός γεννάται, δοξάσατε»
Του Υποπτεράρχου(ΕΑ) ε.α. ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Αντιπροέδρου της Ε.Α.Α.Α.
Οι Πατέρες της Εκκλησίας μας στάθηκαν με δέος
μπροστά στο απερινόητο μυστήριο της Γέννησης του
Θεανθρώπου και με γνώμονα τις άγιες Γραφές, συνέλαβαν ύψιστες αλήθειες και διατύπωσαν υψηλή
θεολογία. Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος εκφράζει
τον δοξολογικό θαυμασμό του για τη μεγάλη γιορτή
της ενανθρωπήσεως του Θεού και ο απόστολος των
Εθνών Παύλος δηλώνει στον Τιμόθεο ότι «Θεός εφανερώθη εν σαρκί» αποκαλύπτοντας το πώς η γιορτή
της Γεννήσεως του Κυρίου αποτελεί ένα παγκόσμιο,
ιστορικό και μοναδικά πνευματικό γεγονός με κοσμικές διαστάσεις αλλά όχι κοσμικό χαρακτήρα.
Τα Χριστούγεννα, ωστόσο, δεν είναι μια κοσμική
εορτή μιας οποιασδήποτε
θρησκείας ή ανθρώπινης
ιδεολογίας, αλλά είναι η
εορτή της Θείας γεννήσεως του «νέου παιδίου», του
ενανθρωπήσαντος
Θεού,
που αποκαλύπτεται, εκ του
Πατρός, άνωθεν και φέρνει
και εγκαθιδρύει στον κόσμο
και στις ψυχές, την Εκκλησία
και την πίστη. Το πνεύμα των
Χριστουγέννων είναι αποκαλυπτικό και διαχρονικό.
Δεν εγκλωβίζεται μέσα σε
νεωτερικές και μετανεωτερικές θεωρήσεις αλλά ζει το
πλήρωμα της αγάπης όπως
ακριβώς το ζει και το βιώνει
όλη η οικουμένη.
Δεν μπορούμε να μιλούμε για Χριστούγεννα αν
αποκόπτουμε από την ζωή μας την ουσιαστική έννοια της ενανθρωπίσεως που είναι η αγάπη. Μια
αγάπη που δεν έχει να κάνει με την ύλη αλλά με την
καρδιά. Το πνεύμα των Χριστουγέννων, εκτός το ότι
αποτελεί μια βαθιά δεξαμενή για την υποκίνηση της
συγγραφικής και ποιητικής έμπνευσης ταυτόχρονα
υποκινεί τα συναισθήματα της ευγνωμοσύνης και
της φιλευσπλαχνίας καλεί σε τρυφερές συγκινήσεις
και δημιουργεί την αίσθηση της ελπίδας στον απογοητευμένο και αποπροσανατολισμένο άνθρωπο
της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας και
εποχής.
Η μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, την οποία θα
εορτάσει για μία ακόμα φορά η Χριστιανοσύνη με λαμπρότητα, έχει εμπλουτισθεί με θαυμάσιους ύμνους
από επώνυμους και ανώνυμους υμνογράφους, οι
οποίοι μέσω αυτών προσπάθησαν και απέδωσαν με
επιτυχία το μεγάλο και απερινόητο γεγονός της Θείας Ενανθρωπήσεως. Η υμνολογία λοιπόν των Χριστουγέννων είναι το απαύγασμα της ποιητικής εκχυλίσεως των ιερών ποιητών της Εκκλησίας μας. Οι
εμπνευσμένοι από το Άγιο Πνεύμα ποιητές ύμνησαν
το μεγάλο γεγονός της Θείας Ενανθρωπήσεως και
έδωσαν στην μεν Εκκλησία ανεπανάληπτα ποιήματα

λατρείας στους αιώνες και στον παγκόσμιο πολιτισμό
κορυφαία δείγματα υψίστης ποιητικής τέχνης. Οι πιστοί καλούνται αυτές τις άγιες ημέρες, πέρα από τις
υλικές απολαύσεις των ημερών, που και αυτές είναι
συνοδευτικές ως ένα σημείο της μεγάλης χαράς, να
πλησιάσουν νοερά την φάτνη της Βηθλεέμ και να γονατίσουν μπροστά στο Θείο Νήπιο και να του εναποθέσουν τη ζωή τους και τη σωτηρία τους.
Τα Χριστούγεννα αποτελούν την αφορμή των ανθρώπων για να βρεθούν μαζί με τους αγαπημένους
τους, να στολίσουν το σπίτι τους, να ακούσουν τα
κάλαντα, να νιώσουν την παιδική προσμονή του Αη
Βασίλη. Οι θρησκευόμενοι άνθρωποι είναι πιο χα-

ρούμενοι και με μεγαλύτερο βαθμό ευφορίας συγκριτικά με όσους πορεύονται στη ζωή τους χωρίς
πνευματικότητα.
Ακόμη και από την πλευρά της επιστήμης το πνεύμα των Χριστουγέννων αναβαθμίζει τον άνθρωπο
ψυχολογικά δίνοντας το αίσθημα της χαράς και της
αισιοδοξίας. Από την άλλη ένας άνθρωπος με θρησκευτικότητα και πίστη στον Χριστό καλλιεργεί τον
εσωτερικό του κόσμο ο οποίος και ετοιμάζεται για
την δική του πνευματική ανάσταση. Διότι η ενσάρκωση του Χριστού ανοίγει τον δρόμο για την θέωση.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εμείς οι άνθρωποι που
ακολουθούμε με πίστη και αγάπη τον Χριστό αποκτούμε θεϊκή ομοιότητα δηλαδή θεούμεθα, και θεοποιούμαστε, ώστε σύμφωνα με τον Απόστολο Πέτρο
να γινόμαστε «θείας κοινωνοί φύσεως». Η γέννηση
του Θεανθρώπου αποτελεί σπουδαίο Κεφάλαιο του
Μυστηρίου της θείας συγκαταβάσεως του Θεανθρώπου, όπου ο Χριστός έρχεται και γεννάται, «ίνα
σώση τον άνθρωπο».
Οι Χριστιανοί ευλογούν και αποδέχονται, διά της
πίστεως, τον Ερχόμενο Σωτήρα και Λυτρωτή: «Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και του απ’
αιώνος μυστηρίου η φανέρωσις ο Υιός του Θεού Υιός
της Παρθένου γίνεται…».

Το πνεύμα των Χριστουγέννων στην καρδιά του
ανθρώπου δίνει την ευκαιρία να διατηρηθεί η ανθρώπινη φύση μέσα στο φωτεινό και χαρούμενο
πλαίσιο της Γεννήσεως του Χριστού, παρέχοντας
την ευκαιρία να απολαύσει το θεϊκό φως και να έλθει κοντά στον Σωτήρα Χριστό. Το μήνυμα των Χριστουγέννων και το πνεύμα των εορτών δεν είναι
τυπική θρησκευτικότητα που έχουμε όλοι μας, αλλά
η καλλιέργεια μιας σοβαρής αντιμετώπισης για μια
προσέγγιση της ουσίας της πίστεως μας η οποία λειτουργεί ως πράξη ελευθερίας, ειλικρίνειας και γνησιότητας.
Η εορτή των Χριστουγέννων αποτελεί “σεισμόν
γής”, κατά την χαρακτηριστική έκφραση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, λειτουργώντας ως το κεντρικό
μυστήριο όλης της Θείας Οικονομίας.
Η δημιουργία και η σωτηρία, όλη η
ελεημοσύνη και η φιλανθρωπία της
αγίας Τριάδος, ανακεφαλαιώνονται
στον Θεάνθρωπο Χριστό, που με την
ενσάρκωση Του κι όλα τα μυστήρια
της ένσαρκης παρουσίας Του, απεκάλυψε τη χριστολογική καί χριστοκεντρική ρίζα και προοπτική κάθε
πραγματικότητας και ολόκληρης της
πραγματικότητας.
Ωστόσο, το Μυστήριο της Ενανθρωπήσεως είναι το μυστήριο της αγάπης του
Θεού για τον άνθρωπο, αποκαλυπτόμενο και νοηματοδοτούμενο, μόνον στο
αληθινό πρόσωπο και έργο του Χριστού.
Ο Απ. Παύλος, ερμηνεύοντας το γεγονός, τονίζει
ότι, έως τη Θεία Ενανθρώπηση, στη σχέση Θεού και
ανθρώπου, υπήρχε ένα καθεστώς νηπιότητας και
κοσμικότητας, ενώ, πλέον, η υιοθεσία, που προσφέρεται την εορτή της Θείας Ενανθρωπήσεως από τον
Χριστό προς όλους τους πιστούς, είναι η μεγάλη δύναμη, που τους στρέφει στην αληθινή διάσταση της
Θεολογικής δομής της Εορτής, με κέντρο της την
Ορθόδοξη θεολογία: «ότε ήμεν νήπιοι, υπὸ τα στοιχεία του κόσμου ήμεν δεδουλωμένοι· ότε δε ήλθε
το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεὸς τον
υιὸν αυτοῦ, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπὸ
νόμον, ίνα τους υπὸ νόμον εξαγοράσῃ, ίνα την υιοθεσίαν απολάβωμεν».
«Στην επιδημία πλεονεξίας και αδικίας, που μαστίζει τις εκκοσμικευμένες καπιταλιστικές κοινωνίες, όπως και στο αμόκ της βίας και του μίσους,
που στον αιώνα μας εκρήγνυνται με συνθήματα
θρησκευτικά, η αντίδραση των πιστών Χριστιανών
είναι η βίωση και προσφορά αγάπης, με ταπεινοφροσύνη και θυσιαστική διάθεση Αυτή είναι το διαχρονικό εργαστήριο αγάπης. Έχοντας κεφαλή της
τον Χριστό, ο Οποίος είναι η Σαρκωμένη Αγάπη του
Θεού».

